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APRESENTAÇÃO 

Na primavera de 2004, após terminar meu doutoramento, ini-
ciava a carreira docente no ensino superior em São Paulo. Logo fui 
surpreendida pelo convite de uma pesquisadora negra, que atuava em 
estudos sobre raça e etnia, para me juntar a um grupo de antropólogos, 
sociólogos e educadores na realização de uma investigação acerca do 
tema nos espaços educacionais. A pesquisa, organizada pelo Obser-
vatório de Violências nas Escolas UNESCO/INEP, coordenada por 
Miriam Abramovay e Mary Garcia Castro, foi publicada em 2006 com 
o título “Relações raciais na escola: reprodução de desigualdades em 
nome da igualdade”, e significou um divisor de águas na consolidação 
de minha carreira como pesquisadora, ao passo que descortinou uma 
realidade por mim ainda não visitada. 

O tema das relações étnico-raciais nunca havia aparecido em 
quaisquer referências, debates e discussões acadêmicas – mesmo nas 
triviais, corriqueiramente vivenciadas nos corredores da universidade. 
Não por acaso. Como mulher branca, forjada a partir do arcabouço teó-
rico-prático de uma Psicologia elitista “branca”, estruturada e destinada 
aos “brancos”, estudava em uma Universidade pública em que não havia 
docentes negros. O sofrimento negro não era significado em nossas 
discussões teóricas e nem mesmo identificado em práticas clínicas. Nas 
pesquisas de campo não parecia haver necessidade de obter dados sobre 
a cor, a raça ou etnia das pessoas pesquisadas. Esse marcador específico 
não nos aparecia como importante, ainda que as pesquisas no campo 
da Psicologia Social estivessem em pleno desenvolvimento no Brasil. 
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Hoje, olhando para trás, percebo o quanto a consideração cuida-
dosa das questões que envolvem brancos e negros em nossa sociedade 
foi negligenciada em minha formação enquanto psicóloga e pesqui-
sadora, tanto no trabalho investigativo e acadêmico como na prática 
clínica. Histórias de trabalhos em instituições psiquiátricas e educacio-
nais vêm re-constituindo essa passagem de minha história de formação, 
e o quesito cor/raça vem sendo conectado à maioria dos meus inter-
locutores, fazendo com que minhas observações sobre os processos, 
dantes analisados e interpretados, sejam tomadas por diferentes nuan-
ças e espectros, absolutamente distintos do que já fora.

Por ocasião da pesquisa da Unesco, os primeiros dias na compreen-
são das questões étnico-raciais foram para mim um campo de incríveis 
descobertas. Notei-me incrédula de minha própria experiência, tendo 
passado tantos anos na escola e na universidade pública sem conhecer 
o fenômeno do racismo. Como aquilo era possível? Em qual Brasil eu 
vivi por tantos anos, sem que pudesse enxergar essa realidade? Porque 
meus colegas pesquisadores (todos negros e militantes) tinham tantas 
experiências práticas e teóricas sobre as questões étnico-raciais e eu, que 
já havia terminado pesquisas com populações em situações de vulnera-
bilidade nunca havia notado a cor da pele das pessoas? Essas indagações 
foram sendo respondidas, na medida em que fui me apropriando dessa 
literatura e me aprofundando em autores como Florestan Fernandes, 
Antônio Sergio Guimarães, Carlos Hasembalg, Petronilha Beatriz Gon-
çalves e Silva, Fulvia Rosemberg, Kabenguele Munanga, Nilma Lino 
Gomes e tantos outros e outras cujas leituras me convocaram a abraçar 
essa área tão cara da pesquisa, na qual tenho percorrido um longo cami-
nho para compreender as diferenças e os processos de marginalização e 
de opressão vividos por crianças, jovens e adultos negros no Brasil. 

Apesar de fazer parte de uma gama de pesquisas tradicionalmente 
ocupadas pelo campo da sociologia, a questão racial tem movimentado o 
interesse de pesquisadores em diversas áreas ao buscarem compreender 
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o fenômeno das diferenças e das desigualdades sociais. A perspectiva 
das relações étnicas e raciais, sobretudo no que se refere às políticas 
de ação afirmativa, tem impactado sobremaneira o campo educacional 
e motivado inúmeros debates, reflexões e práticas, agregando em seu 
entorno um número de pessoas cada vez maior, nos trabalhos de mes-
trado, doutorado e em grupos de pesquisas espalhados pelo país. Pelo 
ângulo da descoberta de um campo específico atravessado por variá-
veis temáticas, metodológicas e práticas, esse trabalho traz as noções de 
“raça” e “etnia” como categorias analíticas fundamentais no que tange às 
pesquisas no campo da Educação.

A partir de muitas vozes, os trabalhos que constituem o presente 
livro discorrem sobre a complexidade das relações étnico-raciais em 
campos distintos na interface com a Educação, mantendo semelhantes 
olhares sobre as injustiças sociais e os processos de opressão, presentes 
nas mais variadas esferas da sociedade brasileira. Alguns desses textos 
espelham as faces de experiências, ações e estratégias ensejadas para 
dirimir processos de disseminação de estereótipos e discriminação 
contra as minorias étnicas e raciais no sistema educacional, no que diz 
respeito ao acesso e permanência de estudantes dessas populações nos 
sistemas regulares de Educação. Assim, apresentamos a disposição do 
livro que está organizado em 12 capítulos, a seguir. 

No primeiro capítulo, Raça e etnia: conceitos e seus desdobramentos, 
apresento uma discussão sobre os dois termos com o objetivo de subsi-
diar pesquisas sobre tais temáticas, sobretudo buscando contribuir com 
o aguçamento do debate sobre as controvérsias entre as noções de raça e 
etnia no tocante às suas complementariedades, confluências e intersec-
ções. O texto abraça o desafio de abranger o estudo desses conceitos no 
processo de desenvolvimento a partir de suas origens e fases de trans-
formação nos campos em que se assentam e são defendidos. 

O segundo capítulo, As ações afirmativas no contexto da gestão uni-
versitária: uma análise etnográfica sobre a implementação das cotas raciais 
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na Unifesp (2019-2021) de José Carlos Gomes da Silva, traz uma aná-
lise da implementação das ações afirmativas no contexto institucional 
da Unifesp – Universidade Federal de São Paulo - no período 2019-
2021. A partir de um olhar etnográfico, o autor relata a experiência 
da gestão institucional no desafio de implantação do sistema de cotas 
raciais no ingresso de estudantes na Universidade. O texto traz dados 
recentes sobre o funcionamento das comissões de heteroidentificação, 
além de informações e reflexões sobre os processos de implementa-
ção de bancas de verificação racial, constituídas a partir da análise de 
denúncias de fraudes nos processos seletivos de ingresso na graduação.

Na mesma perspectiva, o terceiro capítulo Significados e sentidos da 
política de cotas raciais na universidade apresenta um recorte dos resultados 
da pesquisa de Edmundo Fernandes de Souza Filho e, objetiva discutir 
os sentidos e significados das cotas raciais a partir do referencial teórico 
da Psicologia Histórico Cultural de Vigotski e seus colaboradores. O 
trabalho aborda a análise sobre como estudantes e professores signifi-
cam o sistema de cotas raciais, ressaltando a consolidação dos direitos 
decorrentes de lutas históricas por igualdade nos processos educacionais. 

O tema de reserva de vagas também é abordado no quarto capí-
tulo: Cotas raciais, viabilidade e pragmatismo quanto ao acesso de negros(as) 
às Universidades Federais de Sidney de Paula Oliveira. O texto apre-
senta dados relativos à pesquisa de mestrado que analisou os motivos 
que levam estudantes negros a optarem pelo ingresso na universidade 
pública por meio do sistema universal, em recusa ao sistema de reserva 
de vagas/cotas a qual fariam jus em função do pertencimento racial. 
O instigante trabalho problematiza a questão da escolha pelo sistema 
de cotas, além de trazer a discussão sobre os estigmas enfrentados 
pelo aluno cotista ao vivenciar um espaço universitário permeado de 
hostilidades. 

Ainda na perspectiva das ações afirmativas, o capítulo cinco apre-
senta o relato da experiência vivida por professores no trabalho docente 
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dedicado aos alunos da população negra e egressos da escola pública 
para concorrer aos processos seletivos da pós-graduação. O texto A 
construção de projetos de pesquisa para acesso à pós-graduação: (sobre)vivên-
cias étnico-raciais no programa “Abdias do Nascimento”, de Edna Martins 
em co-autoria com Melvina Afra Mendes de Araújo e Carlos José 
Lírio, traz o registro das práticas educativas orientadoras do trabalho de 
escrita e construção de projetos de pesquisa e, os desafios encontrados 
pelos docentes ao assinalarem as dificuldades vividas pelos estudantes, 
decorrentes das condições adversas de formação deficitária a que foram 
submetidos. Ademais, os autores tecem reflexões sobre as dimensões 
históricas de exclusão social, econômica e acadêmica que brutalmente 
tem feito parte das histórias de vida de jovens pretos e pardos no Brasil. 

No sexto capítulo Notas sobre Educação e antirracismo em tempos 
de depuração e separação, a autora Marina Pereira de Almeida Mello traz 
um relato de experiência relacionada ao Projeto “Raça, Nação e suas 
representações na mídia. Identidades, alteridades e subjetividades nas 
ideias e ideais de brasilidade e africanidade”, desenvolvido na Univer-
sidade Federal de São Paulo. O capítulo suscita reflexões em torno das 
categorias raça, racismo e racialismo, em articulação com as ideias de 
democracia, humanidade e civilização, defendendo que uma educação 
efetivamente antirracista e decolonial, deve estar pautada por um pro-
jeto coletivo, que seja antissistêmico e, nesse sentido, contracolonial, 
indispondo-se e combatendo as lógicas civilizatórias vigentes. 

Na intersecção entre as categorias Raça e Gênero, o capítulo sete 
(Sobre)vivências de trajetórias escolares de universitários negros, os autores 
Gabriel da Silva Brito e Edna Martins analisam narrativas de jovens 
negros universitários e homossexuais sobre suas trajetórias de vida na 
escola pública a partir de enfrentamentos aos processos de racismo e 
homofobia. O texto aborda o conceito de interseccionalidade como 
constructo teórico mediador na análise dos relatos, na medida em 
que os autores discorrem sobre como as categorias de gênero e raça se 
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articulam e se influenciam mutuamente nos processos individuais de 
opressão e humilhação vividos na formação escolar desses estudantes. 

O capítulo oito, intitulado Educação das relações étnico-raciais em 
licenciaturas de ciências sociais: expansão e interiorização de Universida-
des Federais, traz um trabalho de pesquisa desenvolvido por Marcos 
Antonio Batista da Silva, que discute a respeito da produção de raça 
e antirracismo no currículo de Cursos de Licenciatura em Ciências 
Sociais de três Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), que 
fizeram parte do processo de expansão e interiorização no Brasil (2003-
2014), à luz da teoria dos estudos das relações étnico-raciais de autores 
contemporâneos. 

Na sequência, o texto do nono capítulo, Os alunos identificados 
como bolivianos: preconceito e inclusão escolar, de Francis Armando dos 
Santos Fuchs e Marian Ávila de Lima Dias apresenta resultados de 
pesquisa com objetivo de analisar o sistema de inclusão escolar de estu-
dantes identificados como bolivianos em escolas públicas de São Paulo. 
O texto aponta para reflexões sobre preconceito, estereótipos e exclusão 
escolar, ao passo que apresenta abordagens teóricas sobre imigração, 
questões sociopolíticas e econômicas que tangenciam os processos de 
acesso de estudantes bolivianos à escola pública brasileira. 

O décimo capítulo, intitulado Encruzilhadas pedagógicas: inserindo 
águas ancestrais no ciberespaço, apresenta a abordagem metodológica para 
a construção do site do Grupo de Pesquisa Laroyê - Culturas Infantis e 
Pedagogias Descolonizadoras, de modo a mostrar como a Lógica Exúlica 
pode ser utilizada em espaços virtuais para construir um ciberespaço 
banhado por águas ancestrais, viabilizando uma encruzilhada pedagó-
gica que transporta quem a acessa para um território negro em busca de 
mais complementariedade e menos conflito. 

Sequencialmente, o capítulo onze traz o texto: Onde estão as 
mulheres negras? Silêncios e apagamentos nos processos educativos, de Cintia 
Quina dos Santos em que a autora apresenta um recorte de pesquisa de 
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mestrado discutindo o papel da mulher negra nos espaços institucio-
nais, além de reflexões sobre os processos opressores enfrentados pelo 
gênero feminino no contexto da escola pública.

Por fim, o último capítulo Imagem e representação do negro nos 
livros didáticos de história, elaborado por Júlia Antas dos Santos, intenta 
mostrar os resultados de uma pesquisa sobre os significados e sentidos 
e, a representação do negro em livros didáticos de história na percepção 
de estudantes de escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo. 
A partir do referencial histórico-cultural de Vigotski a autora demons-
tra que estudantes de ambas instituições atribuem sentidos similares 
acerca da representação da população negra nos livros analisados, ape-
sar das diferentes condições estruturais das escolas participantes. 

Para encerrar, ressalto que esse livro coroa uma década de pes-
quisas, ações e práticas educativas desenvolvidas na confluência das 
categorias raça e etnia. Desse modo, não poderia haver momento mais 
estratégico para o lançamento dessa coletânea com textos que trazem 
discussões tão necessárias diante da brutalidade que estamos vivendo 
nesses tempos de negacionismo. Enfim, considero um privilégio dia-
logar com tantos estudantes, pesquisadores e professores com vozes e 
olhares diferentes, mas que têm buscado na ciência, as respostas para os 
grandes males que historicamente têm assolado a humanidade, sobre-
tudo em processos de hierarquização de pessoas e de opressão de povos. 
Que os textos deste livro possam nos trazer esperança!

Boa leitura! 
Edna Martins





1. RAÇA E ETNIA:      

CONCEITOS E SEUS DESDOBRAMENTOS

Edna Martins

“Na maioria das vezes é tão difícil distinguir num povo as raças que o 
compõem como seguir no curso de um rio os riachos que se jogaram nele. 
E que é uma raça? Há realmente raças humanas? Vejo que há homens 
brancos, homens vermelhos e homens negros. Mas não se trata de raças, 
senão variedades de uma mesma raça, de uma mesma espécie, que for-
mam entre eles uniões fecundas e se misturam constantemente” Anatole 
France (1844-1924)

Introdução

Na medida em que o fenômeno do racismo foi se configurando 
como uma realidade social, presente nas mais variadas culturas, os 
termos raça e etnia passaram a ser usados indiscriminadamente nos 
campos acadêmicos e midiáticos de forma bastante problemática. Por 
inúmeras vezes, vemos o termo etnia sendo utilizado no lugar de raça, 
porém, importa assinalar que tais termos, apesar de terem intersecções, 
possuem explicações diferentes e com definições específicas na medida 
em que nos aprofundamos em seu entendimento. Sobre as controvér-
sias existentes entre o termo raça e etnia, Hale (2014, p. 13) afirma 
que o conceito-chave de etnia tem dificultado as compreensões sobre o 
fenômeno, a análise e a discussão sobre o racismo. 
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 Nesse caminho, frequentemente nos deparamos em vários 
campos institucionais e midiáticos, e até acadêmicos, com expressões 
equivocadas como: “cotas étnicas”, “debate étnico” ou bancas de “hete-
roidentificação de etnia”. Parece haver certa resistência de algumas 
pessoas em usar o termo “raça”. É como se a expressão estivesse presa 
num grupo de palavras politicamente incorretas, ou quase proibidas, 
pelo fato de aludir à questões genéticas ou biológicas; ou ainda como 
se estivesse circunscrita no campo histórico-cultural como algo inde-
sejável ou abominável, já que as ciências naturais já provaram a não 
existência de raças humanas”.   Sobre esse assunto Munanga (2004) 
esclarece que no Brasil, grande parte dos pesquisadores que estudam as 
questões étnico-raciais utilizam a categoria raça, porém

 Alguns, fogem do conceito de raça e o substituem pelo concei-
to de etnia considerado como um lexical mais cômodo que o de 
raça, em termos de “fala politicamente correta”. Essa substituição 
não muda nada a realidade do racismo, pois não destruí a relação 
hierarquizada entre culturas diferentes que é um dos componen-
tes do racismo. Ou seja, o racismo hoje praticado nas sociedades 
contemporâneas não precisa mais do conceito de raça ou da va-
riante biológica, ele se reformula com base nos conceitos de etnia, 
diferença cultural ou identidade cultural, mas as vítimas de hoje 
são as mesmas de ontem e as raças de ontem são as etnias de 
hoje. O que mudou na realidade são os termos ou conceitos, mas 
o esquema ideológico que subentende a dominação e a exclusão 
ficou intacto. É por isso que os conceitos de etnia, de identidade 
étnica ou cultural são de uso agradável para todos: racistas e anti-
-racistas. Constituem uma bandeira carregada para todos, embora 
cada um a manipule e a direcione de acordo com seus interesses 
(MUNANGA, 2004, p. 8-9).

Para o autor, na atualidade, o conceito de raça e o de etnia têm 
sofrido várias manipulações e desvios ideológicos, o que, consequen-
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temente, tende a criar usos indiscriminados e grande confusão para 
os estudiosos que estão iniciando seus trabalhos de pesquisa nessa 
área. Diante dessa questão, Munanga (2004, p. 9) afirma que em suas 
publicações, em vez de usar “raça branca” ou “raça negra”, tem prefe-
rido utilizar termos como “negros” ou “população negra”, e, da mesma 
forma, para se referir aos brancos. É comum também verificarmos nas 
produções acadêmica termos como “não-brancos” como referência 
especificamente à população negra. Em casos em que a cor é um fator 
de classificação racial há também a utilização de termos como “pretos” 
e “pardos”, que se configura como a somatória no quociente de negros, 
segundo a perspectiva do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nos censos demográficos.

Santos et all. (2010) assinalam que os conceitos de raça e etnia 
são confundidos inúmeras vezes, mas existem diferenças sutis entre 
ambos. Por isso é importante saber distinguir tais diferenças para que 
possamos utilizar tais palavras, tanto em processos de diagnósticos e 
identificação das pessoas, quanto no campo da pesquisa científica, já 
que esses conceitos pertencem a âmbitos distintos, são pouco explo-
rados em seus significados e, com frequência, são objetos de confusão, 
mesmo no meio acadêmico, como sugere Hanchard (2001) em seus 
estudos sobre o movimento negro no Brasil: 

Ao contrário de uma geração de estudiosos, que tentou fundir raça 
com etnia, a compreensão teórica mais recente da formação das 
identidades raciais estabelece uma distinção entre as duas, nos con-
textos em que o fenótipo (aquilo que definimos como raça) torna-
-se uma questão de maior destaque do que a língua, a cultura ou a 
religião. (Hanchard, 2001, p.29)

Nesse caminho, ao analisar os termos raça e etnia, Hita (2018, p. 
34) acrescenta que ambas as categorias analíticas têm sido “objeto de 
lutas explícitas potenciadas por discursos e políticas multiculturais de 
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diferentes tipos de atores e esferas”, entretanto são vistas como constru-
ções “sociais, situacionais, contextuais” e multideterminadas. Embora 
os conceitos de etnicidade e raça, possam ser constituídos de signi-
ficados diferentes, estes tendem a “confluírem entre si” nos seus usos 
por pesquisadores das ciências humanas e sociais em análises sobre os 
fenômenos que envolvem ambas as categorias.

Por fim, a contemporaneidade tem nos apresentado a um mundo 
de acontecimentos e a um conjunto de informações que nos mobili-
zam ao olhar mais atento para expressões e conceitos, considerando 
seus lugares, seus vieses e  distonias, para que possamos desenvolver 
nossos trabalhos de pesquisa e ensino, oferecendo para as novas gera-
ções a construção de um conhecimento capaz de mudar a realidade 
objetiva. Nessa perspectiva, o intuito desse texto é buscar as definições 
dos termos, conceitos e seus desdobramentos nos seus usos e desu-
sos, contemplando a historicidade do fenômeno do racismo em nossa 
sociedade. 

Nesse desafio, assumimos o enfoque de Vigotski (1995, p. 67) 
para quem “estudar algo historicamente significa estudá-lo em movi-
mento no seu desenvolvimento histórico”. Assim, nosso desafio é 
buscar abranger o estudo desses conceitos no processo de desenvolvi-
mento a partir de suas origens, suas fases de transformações, variações, 
em suas idas e vindas e permanências nos campos em que se assentam 
e são defendidos. Desse modo, o texto não tem a pretensão de esgotar 
o assunto, mas oferecer subsídios aos pesquisadores no que se refere 
ao aguçamento do debate sobre as controvérsias entre raça e etnia; ou 
ainda, sobre suas complementariedades, confluências e intersecções.

O conceito de raça

Diversos pesquisadores brasileiros de áreas distintas assinalam 
os avanços ocorridos no século XX, quando a evolução das ciências 
biológicas possibilitaram descobertas sobre a não existência de raças 
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humanas, enquanto uma realidade orgânica, ou mesmo de indicado-
res genéticos que possibilitariam diferenciar pretos, brancos e amarelos. 
(GUIMARÃES, 2003, MUNANGA, 2006; PENA; BORTOLINI, 
2004, SCHUCMAN, 2010).

A discussão sobre a não existência de raças humanas parece ser 
assunto esgotado no meio acadêmico, sobretudo no campo das ciências 
sociais e humanas. Contudo, como assinala Munanga (2006), a raça 
deve ser vista e pensada como um construto teórico fundamental para a 
discussão dos fenômenos do racismo, presentes na nossa cultura. Nessa 
perspectiva, como discutir racismo se desconsiderarmos o conceito de 
raça? Ora, se não existe raça, o racismo seria apenas uma invenção das 
sociedades modernas? Como e por que a ideia de raça parece vigorar e 
marcar definitivamente a vida das pessoas? 

Diante dessas indagações, podemos sugerir que a compreensão 
da categoria “raça” passa pelo campo social, político e ideológico, e se 
mostra essencial para a discussão dos “racismos” que operam nas mais 
diferentes configurações. Segundo Schucman:

(...) não há necessidade da ideia de raça legitimada pela ciência 
para que haja racismo, e é isto que explica a permanência do racis-
mo na atualidade, pois se transformaram as formas de legitimação 
social e discurso sobre as diferenças humanas, bem como os me-
canismos que mantêm as posições de poder entre brancos e não 
brancos (SCHUCMAN, 2010, p. 45).

A autora ainda explicita que embora o uso da categoria Raça 
ocupe um lugar polêmico no mundo científico e acadêmico, o seu uso 
é de extrema necessidade, justamente porque possibilita a discussão do 
racismo e a implementação de políticas públicas de ações afirmativas 
“para o reconhecimento positivo da população negra brasileira, pois se 
esta população é discriminada através da categoria raça – e, portanto, do 
racismo – esta mesma categoria é a única capaz de unificá-los” (p. 49).
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Segundo Guimarães (2011), os estudos sobre raça, foram 
introduzidos no Brasil, nos idos de 1870, junto aos intelectuais que, 
emprestando o conceito do campo das ciências naturais, buscavam 
compreensão sobre a organização da cultura brasileira. Tal expressão 
caiu em desuso no meio científico, após as agruras vividas com o “Holo-
causto, na Segunda Guerra Mundial; a segregação racial nos Estados 
Unidos, que perdurou no pós-guerra; e o apartheid, na África do Sul” 
(p. 20, 21). Segundo o autor, mesmo depois de todos esses aconteci-
mentos históricos, o termo raça não desapareceu  completamente do 
vocabulário científico, literário ou popular e voltou com força na década 
de 1990, com o censo demográfico.

Desse modo, paulatinamente o termo “Raça” torna-se expressão 
defendida pelos movimentos sociais negros, como categoria impor-
tante para reivindicações e inclusão da população negra, denunciando a 
desigualdade social enfrentadas pela população negra no Brasil. Assim, 
a noção de raça, é defendida pelo cientista social como um conceito 
analítico, que renasce a partir da luta política, fundamental para expli-
car “a longa trajetória que culmina na mobilização de símbolos, temas 
e repertórios dos movimentos sociais contemporâneos [...] como um 
“conceito nominalista – isto é, para expressar algo que não existindo, 
de fato, no mundo físico, tem realidade social efetiva (GUIMARÃES, 
2011, p. 21). Para o autor:

[...] as raças são, cientificamente, uma construção social e devem 
ser estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências 
sociais, que trata das identidades sociais. Estamos, assim, no cam-
po da cultura, e da cultura simbólica. [...] O que são raças para a 
sociologia, portanto? São discursos sobre as origens de um grupo, 
que usam termos que remetem à transmissão de traços fisionô-
micos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas, etc., pelo san-
gue (conceito fundamental para entender raças e certas essências) 
(GUIMARÃES, 2003, p. 96).
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Nessa perspectiva, entendemos que a noção de raça é impor-
tante para que possamos compreender o fenômeno do racismo, que 
se expressa por meio de preconceitos e por atitudes discriminatórias a 
determinados grupos, sobretudo por conta de seus traços físicos e cor da 
pele. Dito isso, é importante ressaltar, do ponto de vista histórico, como 
a construção histórica brasileira acabou por criar em nosso povo, um 
lastro de estereótipos e estigmas, destinados ao povo negro ex-escra-
vizado, e que hoje constitui mais da metade da população, segundo os 
últimos censos demográficos.

Nossa história, no que se refere ao campo cultural (artes plás-
ticas, literatura, música, etc), está repleta de indicadores que contém 
inúmeros dados de como a população negra vem sofrendo um processo 
de estigmatização devastadora. Apesar de termos uma legislação espe-
cífica, criminalizando o racismo e os seus desdobramentos, o discurso 
racial no Brasil pode ter as mais diversas manifestações nos contextos 
culturais, políticos, científicos e culturais, movimentado pela mídia e 
pelas redes sociais cotidianamente; sem censuras e sem grandes cons-
trangimentos; atravessados por imagens de noticiários e propagandas 
e personificado em figuras e papéis novelísticas que adentram nossas 
casas todos os dias.

O problema fundamental não está na raça, que é uma classificação 
pseudocientífica rejeitada pelos próprios cientistas da área biológi-
ca. O nó do problema está no racismo que hierarquiza, desumaniza 
e justifica a discriminação existente. Há cerca de 40 anos gene-
ticistas e biólogos moleculares afirmaram que as raças puras não 
existem cientificamente (MUNANGA, 2006, p. 53)

Nessa perspectiva, a noção de raça é oferecida de bandeja nas 
obras de brasileiros que marcaram o início do século XX, como Nina 
Rodrigues, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Oliveira Vianna (e 
tantos outros) que abertamente entendiam, de modos particulares,  o 
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que significava o termo raça e difundiram ideias racistas e eugênicas ao 
fazerem certa leitura da população brasileira de suas épocas, bem como 
da formação do território nacional.

No Brasil tem vigorado o preconceito de “marca” que compreende 
a classificação racial a partir de marcadores fenotípicos diferente de 
outros países como os Estados Unidos, onde está instituído o precon-
ceito de “origem” (critério da única gota de sangue) em que se leva 
em conta a ancestralidade da pessoa – fator importante para sua clas-
sificação racial (NOGUEIRA, 2007). Desse modo, em nosso país, o 
preconceito de marca é uma realidade que constitui o entendimento de 
que um indivíduo pertence a determinada raça a partir de indicadores 
constatados no fenótipo individual. Aqui, classifica-se e discrimina-
-se não só a partir do grupo ou classe social do sujeito, mas por um 
conjunto de caracteres físicos que giram em torno da cor da pele, dos 
traços faciais ou da textura dos cabelos. Desse modo, a palavra “cor” é 
usada como sinônimo de raça, o que “pode também denotar origem em 
determinadas regiões do globo, assumindo o significado de “ancestrali-
dade geográfica” – fala-se então de uma raça africana, raça oriental etc. 
(PENA, 2004, p. 45).

Historicamente, o quesito “cor” tem sido objeto de uma gama 
de estudos que objetivam compreender as questões raciais, as formas 
de classificação racial e o fenômeno do racismo no Brasil (PIZA; 
ROSEMBERG, 1999; HASENBALG, 1999; PETRUCCELLI, 
2002; OSÓRIO, 2003).

Piza e Rosemberg, (1999) apresentam um importante levan-
tamento de como a categoria “cor” apareceu na história dos censos 
demográficos  brasileiros. O primeiro Censo geral da população ocorreu 
em 1872, e, na análise das autoras, utilizou um critério misto de fenótipos 
e descendência para a caracterização racial da população, com os seguin-
tes termos de classificação da população: branco, preto, pardo e caboclo. 
No segundo censo, em 1890, a categoria “cor” aparece nas expressões: 
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branco, preto, caboclo e mestiço. Nessa ocasião, há novamente o critério 
misto de classificação “só que, neste caso, mestiço (referindo-se exclu-
sivamente ao resultante da união de pretos e brancos) e caboclo estão 
vinculados à descendência” (p. 124). De lá para cá, tivemos censos (1900, 
1920 e 1970) que excluíram o quesito cor na coleta de dados sob algu-
mas justificativas, e outros que mantiveram a categoria “cor”, incluindo 
possibilidades de respostas pelos respondentes, sem critérios uniformes 
entre censos e com variações em relação à linguagem.

Foi somente no Censo de 2010 que as declarações deixaram de 
ser traduzidas e passaram a ser enquadradas. Nesse censo, os res-
pondentes foram obrigados a escolher dentre as cinco categorias 
oferecidas, só se aceitando respostas iguais às categorias estabe-
lecidas. Nesse levantamento, consolidou-se uma função clara da 
informação sobre raça e etnia na definição de políticas públicas 
(ANJOS, 2013, p. 106).

Para entender melhor as questões que envolvem o uso da cate-
goria “cor”, atrelada às questões de raça no Brasil, é preciso retomarmos 
as teorias do branqueamento que surgiram no início nas últimas déca-
das de século XIX, a partir de uma ideologia das elites coloniais, que 
caracteriza em grande monta, o racismo presente até os nossos dias, 
conforme assegura Hofbauer (2003).         

Coadunando com essa questão, Guimarães (2011), aponta que o 
nosso sistema de classificação tem origem inequivocamente na teoria 
do embranquecimento e o termo cor aparece como um substituto de 
raça, mas vai escancarando, cada vez mais, elementos presentes nas 
teorias racistas, haja a vista que o quesito “cor” vem acompanhado 
de outros caracteres que definem o preto e o pardo no Brasil. Para 
o autor “a cor não é redutível a “cor da pele”, é apenas um dos traços 
físicos – junto com o cabelo, nariz e lábios – que junto com traços 
culturais – “boas maneiras”, domínio da cultura europeia, formavam 
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um gradiente evolutivo de embranquecimento. Preto, pardo, branco 
(GUIMARAES, 2011, p. 267).

O conceito de Etnia

No mesmo prisma da conceituação do termo “raça”, no campo 
das ciências humanas e sociais, o conceito de etnia pode ser polêmico 
e de grande complexidade. Ao analisarmos as várias definições da 
expressão etnia é possível afirmar, que na maioria das vezes, o conceito 
aparece associado à raça, em outros como sinônimo de raça e, em expli-
cações mais amplas, tem aparecido como antagônico à raça. Enquanto a 
expressão raça parece ter uma vinculação a uma base biológica, a noção 
de etnia mostra-se atrelada a uma base social, associada à noção de 
grupo, na qual se assentam as diferenças de um povo ou nação. 

Em suas discussões sobre raça e racismo no Brasil, Guimarães 
(2011, p. 20) aponta que o termo etnia, originalmente esteve ligado ao 
campo da diversidade cultural humana e, com o tempo, foi se expan-
dido para o campo “cotidiano das sociologias vulgares como marcador 
de diferenças quase-irredutíveis, ou seja, como sinônimo de raça”. O 
termo etnia passou a ser usado como substituto para o termo raça, como 
um marcador das diferenças, já que raça carregava um peso histórico 
ligado, por exemplo, aos movimentos eugênicos que causaram grandes 
impactos nos estudos sociológicos.

No dicionário de etnologia e sociologia, (BALDUS; WILLEMS, 
1939, p. 98) o verbete etnia aparece como “um grupo de famílias da 
mesma descendência e da mesma tradição”. Já em outro dicionário 
mais recente da mesma área, o termo aparece ligado à “etnicidade” que 
significa:

(...) conceito que se refere a uma CULTURA e estilo de vida co-
muns, especialmente da forma refletida na LINGUAGEM, MA-
NEIRAS DE AGIR, formas institucionais religiosas e de outros 
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tipos, na cultura material, como roupas e alimento, e produtos cul-
turais como música, literatura e arte. O conjunto de pessoas que 
têm em comum a etnicidade é freqüentemente denominado de 
grupo étnico, embora, tecnicamente, o uso de “grupo” seja incor-
reto no uso sociológico porque um grupo é um sistema social com 
certo grau de interação regular entre seus membros. Uma etnicida-
de, contudo, em geral inclui um número grande demais de pessoas 
para haver uma interação regular entre elas. Por isso mesmo, um 
termo mais preciso seria coletividade étnica ou categoria étnica. A 
etnicidade é sociologicamente importante porque constituiu mui-
tas vezes uma grande causa de coesão ou de conflito social ( JO-
HNSON,1997, p. 100, sic.).

Nessa perspectiva, em termos semânticos, etnia parece definir-se 
por um grupo da mesma origem, que compartilha das mesmas tradi-
ções culturais, com características linguísticas em comum, que vive em 
uma região geográfica compartilhada com uma mesma identidade his-
tórica. Ao discorrer sobre etnicidade, Poutignat (1998) descreve etnia 
ampliando o conceito a partir de modos e fronteiras de pertencimento 
de um determinado grupo, como uma organização social que abrange 
conexões com cultura, características hereditárias e linguagem. 

Já Barth (1998, p. 190-191), afirma que na antropologia o termo 
étnico tem sido utilizado para determinar um grupo populacional que 
se perpetua biologicamente, “compartilha valores culturais fundamen-
tais, constitui um campo de comunicação e interação social de um 
grupo de indivíduos que se identifica e é identificado por outros, como 
se fosse uma categoria diferenciável” (p. 190). Nesse prisma, as iden-
tidades étnicas podem ser descritas e observadas por outros grupos a 
partir das características consideradas significantes por um conjunto 
de signos manifestos nos modos em que se apresentam as vestimen-
tas, ornamentos, costumes e também na orientação de suas crenças e 
valores morais.
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Em uma análise das noções de etnia e de seus desdobramentos, 
Carvalho (1988) apresenta uma possibilidade de revisão do conceito do 
ponto de vista marxiano, já que defende a ideia de que o conceito per-
deu o seu “valor heurístico, permanecendo reservado apenas ao campo 
do empírico.

Das várias definições elencadas no texto emerge sempre a homo-
geneidade como critério maior para a identificação étnica: um 
conjunto de costumes, idealidades, valores, língua comum, terri-
tório delimitado dá o sentido para um modo de existência cultural 
a ser incessantemente contrastado com outros. O que fica deixado 
de lado é a percepção de que a etnia é uma categoria colonial, cria-
da para desterntorializar espaços de interesse sócio-econômico e, 
em seguida, reterritorializá-los em redes de dominação capitalistas 
(p. 29-30)

Na mesma direção, Oliveira (2003, p. 133) sugere que o termo 
etnia ou étnico seja repensado visando a sua constituição teórica, antes 
de podermos fazer a sua aplicação direta para descrever e elucidar 
objetos e fatos, empiricamente constatáveis e observados na realidade 
objetiva – prática presente no campo de estudos dos etnólogos que tem 
sido colocada como algo que se mostra à observação concreta, ainda 
que tenha contornos permeados de imprecisão e complexidade como 
objeto de conhecimento.

No Brasil, o termo étnico é geralmente utilizado em sua inter-
secção com o termo racial. Combinados os termos étnico-racial ou 
etnicorracial são usados para se referir aos estudos e pesquisas em que 
o fenômeno da discriminação racial e do racismo de   brancos contra   
negros estão demarcados. Tais perspectivas envolvem a compreensão de 
aspectos ligados, sobretudo, à questão de raça no que se refere aos pro-
cessos identitários, marcados pelo fenótipo, delineados pelas diferenças 
na cor da pele e de outros traços fisionômicos. 
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Reconhecendo o conflito e as controvérsias entre os termos 
raça e etnia, Munanga (2003) esclarece que o termo etnia pode ser 
compreendido como [...] um conjunto de indivíduos que, histórica ou 
mitologicamente tem um ancestral comum; tem uma língua em comum; 
uma mesma religião; uma mesma cultura e moram geograficamente no 
mesmo território (p. 11). Nesse caso, ainda que uma pessoa possa ter 
o mesmo fenótipo de outra, ela pode pertencer a etnias distintas que 
envolvem caracteres socioculturais que a define enquanto sujeito per-
tencente a um determinado grupo, como acontece nas tribos africanas 
ou nos agrupamentos indígenas com múltiplas diferenças, presentes em 
várias regiões do território brasileiro.

Desafios da autodeclaração e heteroidentificação racial

A autodeclação racial tem se mostrado como um instrumento 
desafiador para a identificação de raça/cor no Brasil. Tal ferramenta, 
tem sido objeto de investigação de muitos pesquisadores na busca por 
compreender quais os critérios específicos têm movimentado as pessoas 
a justificarem suas autodeclarações; ou como a categoria “pardo” tem 
se constituído como um elemento dotado de complexidade e confu-
sões nos processos identitários. Dito de outra maneira, pesquisadores 
buscam compreensão sobre como o procedimento de autoidentificação 
tem sido utilizado para assegurar o direito aos beneficiários das políticas 
de ação afirmativa em concursos públicos e em acessos à universidade, 
por exemplo (ROCHA; ROSEMBERG, 2007; SANTOS, 2020; 
MUNANGA, 2004).

Em nossas pesquisas e nas atividades de docência, na perspectiva 
da educação para as relações étnico-raciais, temos discutido largamente 
sobre as vicissitudes proeminentes da autodeclaração de cor/raça no 
Brasil. Os embaraços verificados nos indivíduos ao se colocarem diante 
de suas identidades raciais e de estarem convictos sobre a sua cor/raça 
têm recebido especial destaque em nossas experiências de pesquisa 
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nas quais estão envolvidos relatos e narrativas acerca dos processos de 
identificação de pessoas que se autodeclaram pardas. Em uma dessas 
situações em que organizamos um roteiro de questões para uma pes-
quisa com famílias negras, ponderamos as especificidades pertinentes 
a esse processo, especificamente sobre como construímos e assumimos 
determinadas identidades. 

Dentre as ponderações, foi apontado que a categoria cor/raça indi-
ca uma diferença fenotípica e social percebida como imediata que 
distingue um indivíduo do outro e, em geral, implica na atribuição 
de estereótipos a determinado grupo de pertença. A autodeclara-
ção de cor/raça relaciona-se diretamente com a identidade e tem 
sua confirmação ou negação a partir do olhar do outro, o que em 
alguns casos, pode determinar uma incongruência entre o reconhe-
cimento que uma pessoa tem de si mesma e a forma como o outro 
a reconhece. É possível que ao fazer a autodeclaração o indivíduo 
busque identificação em elementos pertencentes ao seu grupo so-
ciocultural de origem ou ainda, em sua ancestralidade, além de 
características relacionadas a sua aparência física. (MARTINS E 
CANDIDO, 2016, p. 690).

Em outra situação de ensino, atrelada à prática de pesquisa sobre 
as questões raciais, em que pedimos aos estudantes para se apresenta-
rem e fazerem a autodeclaração de raça/cor, observamos as dificuldades 
de algumas pessoas em realizar essa tarefa. Dentre os argumentos para 
demonstrarem os impedimentos na apresentação de suas identidades 
étnico-raciais, alguns colocaram o quesito cor como apresentado em 
seus registros de nascimento ou assinalaram a cor de seus ancestrais, 
relativizando os casamentos inter-raciais, dentre outros.

Nesta direção os processos de miscigenação no Brasil e os dife-
rentes espectros de cor presentes na tez dos brasileiros, além da velha 
explicação de que existe apenas uma raça (a humana) encontram-se 
no centro desses debates. Outras implicações sobre identidade negra 
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e consciência racial vinculadas ao reconhecimento de uma sociedade 
racista fazem parte dessas discussões, em que alunos militantes se 
sobressaem apresentando particularidades dessa tomada de consciência 
e as angústias vivenciadas quando do pertencimento racial e da luta em 
defesa da população negra (MARTINS, 2016).

Outra problemática relacionada à autodeclaração diz respeito 
ao número de fraudes na seleção de acesso à universidade a partir do 
sistema de reserva de vagas, as chamadas cotas raciais. Muitas pessoas, 
acabam se autodeclarando pardas por desconhecimento do que significa 
estar nesse lugar, levadas a acreditar que por terem pais ou avós negros, 
podem assegurar suas ascendências como sendo direito adquirido, ou 
ainda, por realmente acreditarem que podem burlar o sistema, já que 
muitas universidades, até pouco tempo não organizavam nenhum sis-
tema de verificação das autodeclarações dos candidatos.  

Sobre esse assunto, verificamos que nos últimos anos a maioria 
das universidades têm implantado sistemas de aferição de autodeclara-
ção racial, denominadas comissões ou comitês de heteroidentificação, 
para dirimir os problemas de acesso a partir do sistema de cotas raciais. 
Essa questão é desafiadora na medida em que vivemos num país mis-
cigenado em que grande parte da população se autodeclara “parda”. Os 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2019 
apontam que 42,7% dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8% 
como pardos, 9,4% como pretos e somente 1,1% como amarelos ou 
indígenas, demonstrando como o quociente de pardos pode configurar 
contratempos e obstáculos para o acesso daqueles que realmente têm 
direito ao acesso à universidade pelo sistema de cotas raciais. 

Ao contrário da autodeclaração em que o próprio indivíduo reco-
nhece a sua raça/cor e se declara como branco, preto, pardo, amarelo 
ou indígena (categorias do IBGE), na heteroidentificação a atribuição 
de uma dessas categorias de análise de raça/cor é realizada a partir da 
percepção de outra pessoa. Sendo assim, as comissões passaram a ser 
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implementadas, principalmente nas universidades públicas na tentativa 
de impedir processos fraudulentos que obstruem o acesso de estudantes 
que realmente fazem jus à reserva de vagas. 

Em um trabalho recente sobre as primeiras comissões de hete-
roidentificação implantadas na universidade Federal de são Paulo 
(Unifesp), Martins, Mello e Ribeiro (2021) explicitam os desafios de 
realizarem a verificação dos candidatos que se autodeclaram pretos e 
pardos no sistema de ingresso para os cursos da Universidade. Nessas 
bancas, acompanhando o entendimento sobre raça e racismo, presentes 
nas pesquisas citadas anteriormente, o critério utilizado para validar a 
declaração dos candidatos é sempre o fenótipo.

Ao realizar os processos de verificação, a partir da leitura da 
autodeclaração de raça/cor (em vídeos ou presencialmente) pelos 
candidatos, os cinco membro da comissão, buscam identificar carac-
terísticas baseadas no fenótipo como cor da pele, textura dos cabelos 
(lisos, crespos ou alisados), feições e formato do nariz e lábios, “ou seja, 
os aspectos que, historicamente, na interação social, têm sido propicia-
dores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações, alusivos 
às origens pretensamente “raciais” das pessoas” (MARTINS; MELLO; 
RIBEIRO, 2021, p. 19). Nas mesmas comissões de “aferição” racial, em 
casos em que o candidato se autodeclara indígena, para fazer jus às 
cotas raciais, a verificação se dá a partir de documentação de autoridade 
da comunidade indígena de origem ou de registros da Fundação Nacio-
nal do Índio (FUNAI).

As autoras acrescentam os desafios observados nos procedi-
mentos de autodeclaração e o entendimento em relação à raça/cor de 
algumas pessoas, segundo as quais parece haver uma certa confusão 
no que se refere ao fenótipo na compreensão de alguns candidatos, 
demonstrando uma certa ambiguidade nas formas como alguns enten-
dem o que é ser branco ou negro no Brasil, “aliado a aspectos como a 
“convivência” com pessoas não-brancas, à mestiçagem como propensão 
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inequívoca da nacionalidade brasileira e a confusão em torno da identi-
dade “parda” (MARTINS; MELLO; RIBEIRO, 2021, p. 20).  

À guisa de conclusões

Indubitavelmente os conflitos existentes entre a noção de raça e 
etnia são complexos, na medida em que constituem categorias analíticas 
próprias das áreas das ciências sociais e humanas e, nesse sentido, estão 
distantes de serem compreendidas como um objeto de análise que con-
tenham elementos concretos, objetivos e empiricamente observáveis. 
Ademais se constituem do ponto de vista histórico num emaranhado 
de questões políticas e ideológicas que são, em si, quase que inesgotá-
veis nas suas formas de compreensão dessa realidade.

As pesquisas e estudos citados neste texto, nos permitem expri-
mir, para além das ambiguidades e controvérsias que acompanham as 
noções de raça e etnia, outros conceitos importantes que encontram-
-se amarrados a esse campo e que são indispensáveis no debate que 
se expôs. Não podemos falar de racismo, por exemplo, se não consi-
derarmos o conceito de raça, como um construto teórico e analítico 
e como um componente essencial da bandeira de luta desenhada por 
importantes personagens negros, militantes e ativistas que compõem o 
movimento negro em suas mais diversas configurações.

As diferenças entre os termos raça e etnia ocupam fronteiras 
muito tênues e, portanto, tais expressões parecem atuar na centrali-
dade dos debates dos pesquisadores interessados em compreender o 
tema das relações étnico-raciais. Guimarães (2011) assinala que para os 
pesquisadores das ciências sociais e também para os militantes, o con-
ceito de raça tem vantagens estratégicas sobre a noção de etnia, por sua 
construção histórica e social estar atrelada a uma realidade opressora e 
desumanizadora, na qual os negros sempre estiveram submetidos. Além 
disso, “no processo de mestiçagem sofrido ao longo dos anos, a iden-
tidade étnica dos negros (origem, marcadores culturais, etc.) tem sido 
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considerada relativamente fraca frente aos marcadores físicos utilizados 
pelo discurso racial” (p. 20).

Por fim, ressaltamos que, embora com o passar dos anos ambos 
os termos, raça e etnia, tenham sofrido diferentes processos de signi-
ficação histórica e cultural – estudados a partir de diferentes áreas e 
abordagens – guardam em suas origens algumas diferenças significa-
tivas. Enquanto a noção de raça parece ocupar um lugar na biologia 
(ainda que possa ser compreendida como um construto teórico e socio-
lógico), etimologicamente o termo etnia se origina do grego “ethnos” 
que significa povo ou nação da mesma sociedade ou grupo; aqueles que 
têm a mesma origem e os mesmos costumes, compartilhando a mesma 
língua, cultura e religião.
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2. AS AÇÕES AFIRMATIVAS NO CONTEXTO DA 

GESTÃO UNIVERSITÁRIA: UMA ANÁLISE ET-

NOGRÁFICA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

COTAS RACIAIS NA UNIFESP (2019-2021)

José Carlos Gomes da Silva

O objetivo deste artigo é analisar os limites institucionais no 
processo de implementação das ações afirmativas no contexto na Uni-
fesp – Universidade Federal de São Paulo - no período 2019-2021. O 
interstício coincide com a obrigatoriedade da instituição em se repensar 
no campo da gestão das cotas raciais. O despertar para o problema foi a 
formalização de um conjunto de denúncias de fraudes relativas aos pro-
cessos seletivos de ingresso nos cursos de graduação em anos recentes. 
A Pró-reitoria de Graduação (Pró-Grad) se viu desafiada a responder a 
este fato gravíssimo do ponto de vista institucional, legal e moral, e que 
demandava ação imediata. 

A Pró-Grad convidou então o NEAB-Unifesp1 para a realização 
de um trabalho de natureza colaborativa em busca de soluções. Ao longo 
do intenso trabalho em parceria, as dificuldades na implementação das 
cotas raciais vieram à tona. O próprio NEAB precisou se reposicionar 
entre o discurso político em defesa dos direitos dos estudantes negros 

1 Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Unifesp cuja criação se iniciou por volta de 
2011-2012. Atualmente o NEAB ainda possui em seus quadros muitos dos integrantes 
pioneiros, mas ao longo da sua história novos integrantes foram agregados. A partir de 
2015 o núcleo foi institucionalizado tornando-se um Núcleo Associado à PROEC – 
Pró-reitoria de Extensão e Cultura.
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e negras e às contradições da prática institucional que propunha tan-
tos dilemas. O presente artigo analisa do ponto de vista micropolítico 
alguns dos entraves inerentes à implantação das cotas no contexto da 
gestão universitária, um tema complexo e relevante, mas pouco abor-
dado. Pretendemos com a narrativa de cunho etnográfico, que nos é 
peculiar, contribuir com outras instituições de ensino que se encontram 
no momento experimentando os mesmos desafios. 

As ações afirmativas, conforme sabemos, são um instrumento de 
política pública de natureza compensatória, algo de alcance limitado, 
especialmente, quando consideramos a impagável dívida histórica com 
a população negra que se acumula desde a Abolição. A despeito de as 
cotas por vezes serem tomadas como sinônimo de ações afirmativas o 
conceito é mais abrangente.

Ações afirmativas são um conjunto de ações e orientações do go-
verno para proteger minorias e grupos que tenham sido discrimi-
nados no passado. Em termos práticos, as organizações devem agir 
positiva, afirmativa e agressivamente para remover todas as barrei-
ras mesmo as informais e sutis (Silvério, 2002, pp. 91/92)

Contudo, mesmo essa parte restrita das ações afirmativas vem 
implementada com percalços. Recorremos nesse texto à análise micro-
política à descrição etnográfica para expormos os limites institucionais, 
dificuldades e pequenos avanços obtidos na Unifesp no biênio 2019-
2021, quando então estivemos à frente da coordenação do NEAB. 
A tese aqui assumida é que, embora as cotas raciais seja um direito 
legal e legítimo, referendado pelo Superior Tribunal Federal (ADPF 
186/2014) os procedimentos institucionais e informais em cada univer-
sidade apresentam entraves que dificultam a implementação. 

Embora estejamos resguardados pela autonomia universitária, os 
encaminhamentos por vezes distintos, marcados pelos aspectos inter-
nos às Instituições Federais de Ensino (IFEs), precisam ser cotejados 
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no sentido de se buscar consensos mínimos. Conforme fomos alertados 
em audiência pelo Ministério Público Federal, a construção de boas 
práticas consensuadas nos encaminhamentos dos diversos, relativos às 
ações afirmativas, possibilitam aos juízes decisões respaldadas em casos 
semelhantes já julgados, vereditos mais homogêneos em face a judicia-
lizações derivadas de questionamentos de mesma natureza. 

A exposição dos dados e as análises obedecem aos princípios 
básicos de um estudo orientado pela intervenção. Ao atuarmos junto 
à Pró-reitoria de Graduação, na condição de Coordenador do NEAB, 
o fizemos sob pressão dos acontecimentos, contudo, enquanto res-
pondíamos às demandas, iniciamos reflexões sobre a nossa prática e a 
conduzimos de maneira mais ou menos guiada pelos parâmetros teó-
ricos da disciplina na qual formos formados, a Antropologia, e pelas 
contribuições advindas da nossa relação com o campo educacional. 
Sabíamos que não estávamos seguindo o roteiro tradicional de uma 
pesquisa-ação, marcada pela elaboração de um projeto preliminar com 
o objetivo de produzir uma intervenção na realidade, o problema que 
a nós colocado envolvia ação-reflexão-ação2, mas ao sabor dos aconte-
cimentos, metaforicamente, nos encontrávamos em um barco à deriva. 

Foi em meio a esse processo reflexivo que nos vimos subitamente 
fazendo política institucional de uma maneira que Félix Guattari (1981) 
possivelmente qualificaria como micropolítica. Um exercício que segundo 
o autor poderia resultar na desejada revolução molecular, uma vez somadas 
as mudanças nucleares empreendidas pelas minorias, feministas, movi-
mentos negros, favelados que se opunha aos tradicionais instrumentos 

2 As nossas referências aqui retrocediam ao tempo inicial da nossa formação na gra-
duação em Ciências Sociais na PUC-SP, mais especificamente no curso de Licencia-
tura (Thiollent, 1986), Ezpeleta & Rockwell (1986) e os seminários ministrados pelo 
professor Paulo Freire, recém-chegado do exílio. Depois, já no exercício do ensino, nos 
cursos de formação de professores no Departamento de Ciências Sociais da Unifesp, 
foram incorporadas as discussões mais contemporâneas sobre o professor pesquisador 
da sua prática e o conceito de reflexividade inerente ao exercício da profissão docente 
Nóvoa (1997), Pimenta (2001). 
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da ação política burocrática, sindicatos, partidos, Estado. Tal utopia em 
certa medida nos confortava e justificava ideologicamente nossa par-
ticipação. A graduação nos idos da década de 80 nos fazia retroagir, 
portanto, às agradáveis reminiscências da mudança social microscópica, 
mas o contexto mudara. O racismo estrutural ou institucional se tor-
nara recentemente um espaço de intensos debates. Percebemos que o 
nosso envolvimento com a questão racial em uma instituição específica 
nos impelia a jogar o jogo dos enfrentamentos na esfera micropolítica, 
sem expectativas de grandes mudanças. 

A demanda colocada pela instituição Unifesp ao NEAB não 
desfrutava de consenso no núcleo. Desprestigiada academicamente e 
desgastante pela urgência das reuniões, a ação institucional não moti-
vava parte dos membros. Alguns possuíam argumentos sólidos para a 
recusa. Afinal, “deveríamos imputar responsabilidades à instituição”, 
agora pressionada pela sociedade civil a prestar contas sobre possíveis 
fraudes nos processos seletivos de ingresso, uma prova da sua insen-
sibilidade em relação às ações afirmativas nas últimas décadas. A tese 
de fato não podia ser negligenciada3. Do outro lado, na condição de 
Coordenador do NEAB, ciente da liturgia do cargo, não seria razoável 
ignorar os apelos formais das convocações. O diálogo e a elaboração de 
propostas que pudessem ao menos mitigar as fraudes, algo impossível 
de ser dimensionado no período 2014 a 2019, quando então passa-
mos a dispor de um instrumento legal (ADPF 186/2014) para a ação, 
era igualmente defensável. Ambos os argumentos eram plausíveis, mas 
excludentes! Acender uma vela para o santo e a outra para o diabo se 

3 A posição contrária ficaria ainda mais explícita quando em reunião extraordinária 
precisamos votar finalmente o Regimento Interno do NEAB e a inclusão das Bancas 
de Heteroidentificação como um compromisso a ser assumido pelo núcleo foi objeti-
vamente questionada, pois, tratar-se-ia de uma atribuição da instituição Unifesp, sendo 
o nossa função cobrá-la e não realizar o trabalha a ela pertinente, alertava-se também 
para as implicações relativas às judicializações que poderiam direta ou indiretamente 
atingir o NEAB, ou seja, argumentos dotados de inegável razoabilidade.
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tornaria um ato inevitável. Não nos foi possível resistir à tentação e nos 
sentamos à mesa com o poder.

Assim, com o NEAB politicamente cindido, decidimos prosse-
guir. Uma parte do núcleo respaldou o diálogo com a Pró-Grad, a outra, 
seguiu atuando de maneira mais coerente com os princípios históricos 
do núcleo, promovendo ações extensionistas. Por fim, a coordenação do 
NEAB e aqueles que se somaram, iniciaram o diálogo com a hierar-
quia gestora, ansiosa por encontrar soluções urgentes para as aflições 
explicitadas pelas denúncias de fraudes. Nós outros, que assumimos o 
ônus ao sentarmos à mesa com o poder institucional, ficávamos com 
a difícil missão de atuar politicamente em um campo movediço, pois, 
o núcleo possuía legitimidade conferida pelos saberes acumulados na 
área, a “expertise”, conforme éramos sempre lembrados pela instituição, 
mas não dispúnhamos do poder político da Pró-Grad para fazer valer 
nossas convicções, o que nos fragilizava, especialmente, ante aos nossos 
colegas mais resistentes que se mantiveram fiéis à natureza histórica do 
núcleo, a extensão. 

Importante mencionar que o desenho institucional da Unifesp 
reserva ao NEAB o papel de Núcleo Associado, cujo objetivo é desen-
volver ações extensionistas: realização de Ciclos de Palestras, Cursos de 
Extensão, Semana da Consciência Negra, mas, sabíamos que em algu-
mas universidades federais havia-se decidido conceder aos NEABs o 
status de órgãos gestores, ou seja, com alguma autonomia na condução 
das ações afirmativas, a exemplo da UFU – Universidade Federal de 
Uberlândia, que criou mais recentemente a Diretoria de Ações Afirma-
tivas a partir do núcleo. Enquanto outras, como a Universidade Federal 
do ABC (UFABC) que instituiu uma Pró-reitoria Assuntos Comuni-
tários e Políticas Afirmativas. Ambas, a propósito, foram importantes 
interlocutoras na construção das nossas estratégias de ação. Contudo, a 
Unifesp permaneceu reservando ao NEAB o papel consultivo e cola-
borativo. Recentemente foi oficializada uma instância administrativa 
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com o emblemático nome “Escritório de Ações Afirmativas” e alguns 
poucos membros do NEAB foram convidados a integrá-la. 

Foi nesse contexto político-administrativo dos anos 2019-2021 
que aceitamos o desafio. As reuniões em busca de soluções para os pro-
blemas emergenciais foram incontáveis. Percebemos durante o processo 
que se tratava de fato de um exercício micropolítico. Parece-nos que uma 
revolução molecular jamais brotará desses espaços, contudo, o resultado 
é que alguma coisa se moveu ao longo os anos 2019-2021 no campo 
limitado das ações afirmativas na Pró-reitoria de Graduação. Por meio 
da descrição etnográfica sobre as situações experimentadas na imple-
mentação das cotas raciais, procuramos identificar alguns dos aspectos 
menos visíveis que correm em paralelo à arena da grande política, na qual 
normalmente o debate se situa. A nossa incursão foi, portanto, nos basti-
dores, submersos ao barulho das marés, distantes dos holofotes políticos 
que incluem as manifestações de rua, Congresso Nacional, Câmaras e 
Assembleias Legislativas. Restringimo-nos ao intrincado universo da 
ação anônima em uma comunidade universitária específica, a Unifesp.

Foi nesse espaço microscópico, intersticial, tão ao gosto dos 
antropólogos urbanos (Feldman-Bianco, 2009) que pudemos acom-
panhar os desafios da implementação das cotas raciais. Percebemos 
que o tema expunha um aspecto sensível das desigualdades raciais no 
Brasil. Como bem observou Marcelo Paixão (2003), a população negra 
continua tendo em nossa sociedade menos acesso a direitos e serviços, 
inclusive, àqueles que são extensivos à população brasileira em geral, 
normalmente garantidos pelas políticas universalistas. No caso do Sis-
tema Único de Saúde, por exemplo, “os pretos e pardos comumente 
procuram menos o médico e o dentista. Uma vez procurando, possuem 
maiores probabilidades de não serem atendidos. Uma vez atendidos, 
tendem a se declarar menos satisfeitos com o serviço recebido”4. A 

4 https://racismoinstitucional.geledes.org.br/o-racismo-institucional-como-limita-
dor-do-acesso-a-direitos-e-servicos/
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situação seria diferente em relação à implementação das cotas raciais? 
Haveria entraves limitadores desse direito assegurado aos negros? Exis-
tiriam razões para os negros ficarem também insatisfeitos com uma 
política particularista de natureza inclusiva?

Admitimos como hipótese que as cotas raciais também enfren-
tam limites institucionais, embora, seja esta uma política focada. 
Especialmente nas instituições que têm investido na promoção da 
igualdade racial, seja por vontade política endógena, seja por exigências 
legais externas, constatam-se questionamentos e estratégias silenciosas, 
entraves burocráticos, protelamentos, morosidades, fracionamento de 
vagas em concursos públicos, evitando-se que o percentual destinado às 
cotas seja efetivado, enfim, nesse espaço mais invisível, o racismo estru-
tural faz sua entrada triunfante e o acesso ao direito às cotas segue em 
meio a entraves. A seguir, por meio da descrição dos dados etnográfi-
cos, procuramos expor alguns dos mecanismos limitadores no processo 
de implementação das ações afirmativas, assim como, as vitórias parcas 
obtidas pelo NEAB no contexto específico da comunidade acadêmica 
da Unifesp nos anos 2019-2021. 

Cotas raciais em uma comunidade acadêmica: considerações meto-
dológicas 

A análise etnográfica sobre a implementação das cotas raciais 
na Unifesp, conforme propusemos, exige situá-la no contexto especí-
fico da comunidade acadêmica em análise. Unifesp é uma importante 
instituição federal de ensino que se organiza em seis diferentes campi, 
integrada pelos setores docente, discente e funcionários do setor admi-
nistrativo. No momento apenas consideramos o segmento docente 
envolvido na gestão, embora, de forma direta ou indireta todos estejam 
implicados com os desdobramentos das ações afirmativas.

A despeito da Lei 12711/2012, popularizada como “Lei de 
Cotas” no Ensino Superior se colocar como um arcabouço legal a ser 
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considerado, conforme a máxima jurídica vigente no senso comum 
“Lei não se discute, se cumpre”, o fato empírico-político é que cada 
comunidade universitária vem configurando tais processos por meio 
de peculiaridades, dificuldades internas. Por não se trata de uma “lei 
qualquer”, mas de uma Lei que pretende assegurar direitos aos negros, 
nuances, conflitos, disputas se colocam na prática. A descrição etno-
gráfica nos parece adequada nesse caso específico, pois, possibilita 
interpretar situações locais tingidas pelas cores do contexto. Algumas 
considerações sobre a etnografia da forma como a concebemos, pre-
cisam ser previamente explicitadas, especialmente em um artigo que 
reivindica a legitimidade emanada da antropologia. 

A descrição etnográfica alentada, conforme se refere Geertz 
(1978), não pode prescindir da apresentação das variáveis, local, tempo 
e pessoa. Propositalmente não estamos nominando os sujeitos, nem 
trabalhamos com a categoria conceitual pessoa. Essa estratégia em 
manter o anonimato dos atores e silenciar as vozes individuais soa um 
imperdoável em uma antropologia pós-moderna, que tem feito severas 
crítica à ausência das falas dos entrevistados em nome de entes cole-
tivos e abstratos identificados na antropologia tradicional, “os nuer”, 
“os tikopia” “os favelados”, “os moradores da periferia”, “os moradores 
de Copacabana”. No caso deste texto o autor não apenas “esteve lá”, 
mas se comprometeu o sacrilégio de induzir ações se autodeclarando 
parte interessada. Na condição de membro da comunidade, o recurso 
à impessoalização e à supressão dos nomes das pessoas é, assim, etica-
mente justificável.

A supervalorização da voz do autor (Clifford, 2002), concede à 
etnografia uma aparência de autoridade, expressa na usual estratégia 
discursiva, “estive lá”, ou seja, não duvide da minha narrativa. Embora 
a descrição etnográfica seja o aspecto menos relevante para quem se 
encontra na linha de frente da militância, foi na condição de antro-
pólogo-coordenador do NEAB-UNIFESP e educador que me vi 
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desafiado em um contexto de gestão e ação política. O meu pertenci-
mento étnico-racial no exercício prático a atividade de gestão também 
orientou minha tomada de decisão e a análise que ora desenvolvemos 
possui estes “vícios de origem”.

Como o tempo já foi definido, isto é, priorizamos o interstício 
2019-2021, com um pequeno recuo histórico aos anos 2003-2005, con-
forme será observará adiante, resta-nos qualificar metodologicamente o 
local da pesquisa. Coerente com as premissas da antropologia interpre-
tativa, “o lócus de estudo”. Em nosso caso a gestão e a reflexão incidiram 
sobre a “implementação das cotas raciais em uma comunidade acadê-
mica específica e seus entraves” traduzem o nosso objeto. Optamos 
pela exposição etnográfica de maneira ensaística pois é a que melhor se 
adequa à antropologia interpretativa (Geertz, 1998). Com a adoção de 
uma concepção hermenêutica nos colocamos no campo da construção 
dos sentidos, da produção de uma leitura da realidade como texto. O 
ensaio nos permite esse grau de liberdade aqui intencionalmente bus-
cado no intuito elaborar um discurso pessoal e singular, portanto, os 
fatos organizados na sequência são produtos de uma seleção subjetiva e 
os sentidos construídos pelo observador/pesquisador da sua prática não 
têm a pretensão se sobrepor às outras vozes que participaram igual-
mente do mesmo processo. 

A reflexão sobre a prática no processo ensino-aprendizagem é 
uma postura familiar a uma subárea da Pedagogia. O nosso lugar de 
origem é de fato a sala de aula, mas, a administração se apresenta sem-
pre como uma possibilidade para alguns e uma inevitabilidade para 
outros, mas independentemente da sorte, escolha pessoal ou azar, a 
universidade, conforme aprendi desde a minha primeira experiência de 
iniciado, “precisa formar seus quadros gestores”.

As análises, contudo, derivam em maior peso da minha assunção 
ao cargo de Coordenador do NEAB-Unifesp. Tal posição privilegiada, 
me possibilitou observar “desde dentro” os desafios das ações afirmativas 
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em uma comunidade acadêmica em processo e ao mesmo tempo atuar 
em buscar de transformação da realidade. O posicionamento duplo de 
insider/gestor e membro do NEAB e pesquisador, intérprete da pró-
pria prática não chega a configurar um “olhar distanciado”, escrevendo 
sobre uma experiência não são lugares distintos, mas o aprendizado 
do ofício de etnógrafo nos ensinou que o dado bruto e a experiência 
vivida não possuem o mesmo status da descrição, quando então nos 
encontramos em busca do sentido, algo possível distante da efervescên-
cia dos acontecimentos observados. Algumas palavras sobre a natureza 
da comunidade observada procedem, em nome de uma interpretação 
que se diz de inspiração antropológica.

A comunidade acadêmica Unifesp é formada por seis campi e 
estima-se que uma população de aproximadamente “quinze mil habi-
tantes” a integre. Inexiste nesse universo a tão desejada e idealizada 
delimitação geográfica construída pelos antropólogos do “encontro 
colonial”, as Ilhas Trobriand, por exemplo, idilicamente tomadas como 
isoladas e autocontidas. Os “nativos” da Unifesp se reconhecem em uma 
instituição de pertencimento burocraticamente ordenada e racialmente 
estruturada conforme se apresenta a sociedade mais ampla. Foi nesse 
universo que ecoou no início de 2019 o incômodo de que os proces-
sos seletivos de ingresso na graduação estavam recebendo denúncias de 
fraude. 

Nas sociedades tradicionais, africanas, indígenas, os rumores, 
fofocas e mexericos foram vistos pelos discípulos de Malinowski como 
um importante fato moral que permitia o reforço e o restabelecimento 
dos códigos normativos desrespeitados ou violados. De fato, o termo 
fraude ou plágio na universidade tem um profundo significado de natu-
reza moral de fratura de um código de conduta e essa “comunidade 
primitiva” precisa exorcizar tais demônios, reconstituir o fracionamento 
provocado por algo que implique, por exemplo, usurpação de direitos, 
desrespeito às normas. Ainda que fosse em nome da moralidade algo 
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precisava ser feito. A sensação de mal-estar na Pró-Grad era real, pois 
a instituição pública não pode conviver com atos ilícitos, e o Estatuto 
do Servidor Público (Lei 8112/90) é imperativo nesses casos. Ou seja, 
as denúncias poderiam macular a própria imagem da universidade 
pública, democrática, gratuita e socialmente referenciada.

As relações sociais em uma comunidade desta natureza não são 
tecidas apenas pela situação formal do ingresso mediante concursos 
públicos, liturgias e hierarquia dos cargos. Nesse âmbito redes de rela-
ções pessoais são tecidas, professores negros e negras experimentam 
as implicações da segregação racial (Carvalho, 2005-2006), relações de 
amizades e até casamentos entre pares e iguais são têm origem, a vida 
cotidiana não se aparta do contexto mais amplo. A ideologia do bran-
queamento e o mito da igualdade racial entram em cena e o racismo 
institucional igualmente a permeia. Este conceito, embora, construído 
no contexto das lutas pelos direitos civis dos negros na sociedade norte-
-americana (Wieviorka, 2007) adquiriu em nosso meio importante 
valor heurístico e tem extrapolado o discurso acadêmico. Constata-
mos, especialmente, quando ministramos os cursos de formação para 
os membros das Bancas de Heteroidentificação, professores das áreas 
oriundas dos demais campi afirmavam que os saberes sobre o racismo 
em nossa sociedade vistos, sob uma perspectiva acadêmica soavam 
como uma novidade. 

As falas sobre enfatizavam a importância da temática na for-
mação pessoal e profissional e que deveriam ter acesso a cursos de tal 
natureza, independentemente do objetivo específico para o qual fora 
formatado. Então não seria difícil intuir que o ensino da disciplina 
transversal História da África e Cultura Afro-brasileira nos currícu-
los acadêmicos, possivelmente, não esteja sendo contemplada e que as 
Ações Afirmativas, em nosso caso, têm se limitado às Cotas Raciais, 
ainda da maneira embarreirada conforme descrevemos. A Diretoria do 
Campus Guarulhos também recorrera ao NEAB no sentido de que 
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este promovesse ações junto aos funcionários e alunos no sentido de 
promover ações educativas para as relações étnico-raciais, pois, situa-
ções de racismo estavam sendo narradas. 

Assim, o fato de a instituição convidar o NEAB-Unifesp para 
colaborar com as ações, por ser detentor este de detentor da citada 
“expertise”, existiam razões mais profundas sobre as quais a comu-
nidade acadêmica ainda não avançou. A Pró-Grad não dispunha de 
confessadamente de quadros gestores na temática e alguns membros 
da hierarquia, embora, não renunciassem ao direito à última palavra, 
pois afinal, eram na prática, expressão da autoridade, precisaram recor-
rer ao Núcleo. Além da ausência do saber e do sabe-fazer, a gestão era 
branca, assim como as anteriores na Pró-Grad e precisava da nossa legi-
timidade, nomeada “expertise”, mas, consideramos que “o compromisso 
político mútuo com as cotas raciais estava acima das possíveis diver-
gências e status”. Como nos ensina o “manual das velhas raposas da 
política cotidiana”, quando decidem criar frentes pragmáticas de ação, 
“na política é preciso somar”. 

Parte do NEAB optou por somar esforços em contrapartida, pois 
se institucionalizara recentemente. O processo iniciado em 2011/2012, 
foi concluído em 2015 quando o coletivo alcançou o status de Núcleo 
Associado vinculado à PROEC - Pró- Reitoria de Extensão e Cul-
tura. A nova condição permitia alguns ganhos ínfimos, como duas 
bolsas para estagiários e algum financiamento para as muitas ativida-
des de extensão, que sempre foram realizadas, geralmente sem fomento 
institucional. A posição que nos foi colocada no contexto da gestão 
2019-2021 era a de órgão consultivo sobre o mal-estar das fraudes, 
revendo agora os resultados, podemos assegurar que, a despeito das 
limitações, a gestão das cotas raciais, a partir de 2019, contou com a 
contribuição do NEAB, seja para o bem ou para o mal. 

Assim que formos convocados, em fevereiro de 2019, nos foi 
apresentado o espectro dos desafios. As denúncias de fraudes nos foram 
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mencionadas como um problema a ser conduzido com muito tato. 
Havia o receio que o tema ganhasse proporções que ultrapassassem a 
caráter administrativo. A questão era política, mas precisava ser condu-
zida segundo o fluxo processual, com todo zelo para não incorrermos 
em julgamentos prévios dos denunciados. Precisava-se verificar, antes 
de tudo, se havia fundamento e procedência nas denúncias. Seriam tais 
denúncias plausíveis? 

Registramos diferentes argumentos relativizadores em discus-
são. Fomos informados que “até aquele momento inexistiam bancas 
de heteroidentificação constituídas”, “a instituição exigia apenas uma 
autodeclaração de cor ou raça”, mas o procedimento se revelava insu-
ficiente para se coibir as denúncias de fraudes. Ou seja, uma novidade 
para a gestão, embora a ADPF 186/2014 já houvesse previsto o pro-
blema do uso exclusivo da autodeclaração. A recomendação principal 
era que “tudo deveria ser conduzido com o máximo sigilo”. Uma vez 
situadas e explicitadas as razões pelas quais o NEAB foi mobilizado 
a cooperar e as contradições internas envolvidas, passamos à descrição 
etnográfica e às análises.

Cotas raciais na Unifesp: esboço de uma autoetnografia 

Decidimos iniciar a exposição dos dados recorrendo ao debate 
inaugural sobre a implantação das cotas raciais na Unifesp em 2005. 
Em dado momento do nosso trabalho e mesmo quando ingressamos 
na instituição, em 2009, fomos informados a respeito do pioneirismo 
da universidade na implantação de ações afirmativas. Revisitar esse 
momento nos permitiria compreender aspectos importantes sobre a 
forma como a universidade tem se posicionado, como tem encami-
nhado politicamente a discussão e gerenciado as ações. Foi por meio 
da pesquisa exploratória relativa à questão que nos deparamos com o 
estudo de Tobias (2014) a respeito do referido momento histórico.
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As discussões sobre as Ações Afirmativas na Unifesp se iniciam 
no período 2003-2004 quando então a universidade se mobilizou para 
atender a uma demanda do governo federal. Tratava-se de buscar meca-
nismos para responder à solicitação da Lei 10.558 de 13 de novembro 
de 2002. A legislação exigia que as IFEs organizassem ações concre-
tas que permitissem “ampliar a diversidade no Ensino Superior”, uma 
expressão indireta para que o debate sobre as cotas raciais ganhasse ins-
titucionalidade. A Unifesp respondeu ao MEC por meio da formação 
de um Grupo de Trabalho (GT) no âmbito da Pró-Grad. O GT teria a 
incumbência de elaborar propostas no intuito de atender à legislação. O 
trabalho culminou com o encaminhamento o CONSU de um Projeto 
de Cotas Raciais, elaborado após dois anos de debates (2003-2004). 
Uma vez aprovado em 2004, a partir de 2005 a ação foi incorporada 
aos processos seletivos de ingresso nos cursos de graduação do Campus 
São Paulo.

Além dos negros (pretos e pardos) o projeto também incluía os 
povos indígenas. Havia, no entanto, uma condicionante, isto é, todos 
os cotistas deveriam obrigatoriamente ter concluído a escolarização 
anterior em escolas públicas. Para solucionar os “problemas do mérito” 
e se evitar os “prejuízos aos inscritos pela chamada universal”, argu-
mento colocado pelos que se opunham às cotas raciais, foi acordado 
um aumento de 10% das vagas, sendo este o universo destinado aos 
cotistas. Assim a implantação do projeto  não prejudicaria os alunos 
privilegiados pela branquitude, cujo direito ao quantitativo histórico 
das vagas de ingresso permaneceria assegurado. Previa-se também no 
Projeto de Cotas que se fizesse uma avaliação anual dos resultados e 
que as conclusões deveriam ser submetidas à deliberação no CONSU. 
A continuidade estava, portanto, condicionada à aprovação dos conse-
lheiros e o principal aspecto a ser observado era “se as cotas raciais não 
estariam comprometendo a qualidade do ensino”. Portanto, era crucial 
que os cotistas apresentassem ótimo desempenho acadêmico. 
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A continuidade do projeto estava também vinculada ao aporte 
financeiro do governo federal, caso o fluxo do financiamento não fosse 
mantido, encerrar-se-ia a ação. Como as avaliações dos cotistas se mos-
traram positivas e o governo federal manteve o aporte dos recursos, 
o programa foi mantido, sendo renovado anualmente e aprovado em 
sucessivas reuniões nas quais novos ajustes foram sendo introduzidos 
com o respaldo do CONSU. Portanto, mais que o produto da constru-
ção de uma vontade política interna, sensível às desigualdades raciais, a 
ação foi motivada pela solicitação e o fomento do governo federal. 

A mais evidente prova da tentativa de desracialização do pro-
jeto foi o movimento para se contemplar, no universo das cotas raciais, 
os professores das escolas públicas independentemente da cor ou raça 
(Tobias, 2014). Ou seja, a criação de subprodutos sociais derivados das 
cotas raciais5 já estavam postos desde os primórdios. As discussões se 
mantêm acaloradas no atual momento. Diferentes atores da comuni-
dade acadêmica nos têm questionado sobre a justeza em se estender 
o mesmo direito aos demais seguimentos minoritários excluídos. As 
discussões foram restabelecidas a partir da Portaria PROPGPQ 
3197/2021 que autoriza a introdução das cotas raciais na pós-gra-
duação, mas as restringe aos seguintes grupos sociais: “pessoas negras, 
quilombolas, indígenas e com deficiência”. 

O projeto inaugural, que aos olhos externos, foi considerado 
progressista, apresenta diferenças importantes em relação às demais 
instituições pioneiras como, por exemplo, a UnB e UERJ cujas ini-
ciativas refletiam internamente propostas as pautas dos movimentos 
negros sobre cotas raciais iniciadas na Conferência de Durban (2001). 
O estudo de Tobias (2004) indica que a aprovação das ações afirmati-
vas contou com o empenho, à época, da Pró-Grad, expresso na atitude 

6 A propósito do tema ver as análises desenvolvidas pelos autores Santos, Souza e 
Sasaki (2003) https://www.scielo.br/j/rbeped/a/7QGdw7B8WbhpwgH9Fb6zYZc/ - 
acessado em 16/01/2022
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da Pró-reitora que investiu pessoalmente na constituição do GT e na 
organização de um grande seminário para o qual foram convidados 
importantes representantes da Comunidade Negra, como o professor 
Hélio Santos, o professor Hédio Silva e, também, integrantes da agên-
cia internacional ACNUR. A capacidade de mobilização da Pró-Grad 
revela que, embora a exigência legal estivesse pautando o projeto interno 
e que o fluxo do fomento e o desempenho dos cotista fossem condições 
necessárias para as aprovações periódicas no CONSU, gestores pare-
cem ter se convencido, que a questão não era meramente administrativa 
e que exigia um grau maior de interlocução com os movimentos negros.

Contudo, o aumento em 10% sobre o total das vagas destina-
das historicamente à entrada universal foi o elemento mais decisivo, 
pois aplacou a resistência dos opositores, que temiam prejuízos aos que 
ingressavam pela ampla concorrência, especialmente nos cursos mais 
disputados. As posições assumidas pelos contrários às cotas raciais nos 
debates travados na no período 2003-2004 eram que a implantação do 
Projeto deveria seguir a lógica de um jogo de soma zero “se alguém iria 
ganhar, alguém teria que perder” (Tobias, 2014) e para que o segmento 
privilegiado não saísse perdendo foi realizado o pacto do aumento do 
percentual em 10% do total das vagas. Dessa forma, os ganhadores his-
tóricos não perderam os direitos historicamente assegurados.

O período de consolidação das cotas raciais na graduação (2019-
2021) 

As atividades relativas às estratégias de ação no combate às frau-
des junto à Pro-Grad tiveram início em fevereiro de 2019. Foi necessário 
um período de encontros preparatórios, realização de convites para a 
participação dos alunos, discussão com representantes da Universidade 
Federal do ABC (UFABC), diálogos internos com membros de outras 
instâncias gestoras da Unifesp. Todo esse empenho visava a construção 
de uma metodologia de trabalho vista como prioritária, mas logo, nos 
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foi solicitado que também buscássemos soluções para a situação dos 
ingressantes em 2020. Ou seja, nos vimos ao longo de 2019 em meio a 
duas frentes de trabalho urgentíssimas, que exigiam a constituição de 
Bancas de Heteroidentificação para se analisar os casos de denúncia e 
outra relativa às Bancas de Heteroidentificação, que atuaria no processo 
seletivo previsto para 2020. 

As Bancas de Hetetoidentificação encontram-se conceitual-
mente definidas na ADPF 186/2014 e o seu objetivo é possibilitar uma 
avaliação por terceiros das autodeclarações de cor ou raça no intuito de 
coibir fraudes. O início dos nossos trabalhos foi marcado, no entanto, 
por questionamentos sobre os aspectos legais que balizariam as nossas 
ações, o ruído cotidiano por vezes ecoava desafiador, chegando a ser 
verbalizado em sessões do curso preparatório de futuros membros das 
bancas: “Vocês sabiam que o MEC dispõe apenas de uma Portaria6 
sobre os procedimentos a serem adotados na implementação da Lei de 
Cotas e que uma Portaria não tem estatuto de Lei”? Ou seja, estávamos 
sendo desautorizados por falas que emanavam de agentes vinculados à 
própria Pró-Grad. 

Fomos, então, em busca do respaldo legal. As referências que 
pautaram nossas ações foram a já citada ADPF 186/2014 e a Ação 
Declaratória de Constitucionalidade (ADC) relativa à Lei nº 
12.990/2014, nº 4.

Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à 
obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistri-
buição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adi-
cionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários 
com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência 
da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; 

7 Conseguimos saber posteriormente qual era a Portaria e obtivemos a resposta: Por-
taria Normativa Nº 21, 05/11/2012, portanto, anterior aos regramentos legais que se 
seguiram sobre e que foram produzidos no STF (Superior Tribunal Federal) sobre a 
cotas no serviço público e no Ensino Superior Federal.
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(3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a for-
mação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato 
(ADPF, 186, p. 38).

Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos 
os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto 
quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem 
de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, 
plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional (ADPF, 
186, p. 39).

Outro documento que fundamentou nossos atos foi a Ação Decla-
ratória de Constitucionalidade (ADC) relativa à Lei nº 12.990/2014, 
nº 41, sobre reserva de vagas a cidadãos negros em concursos públicos 
federais, também julgada no STF (voto do ministro Roberto Bar-
roso). Na análise da ADC nº 41, sobre a constitucionalidade da lei nº 
12.990/2014 o ministro Roberto Barroso retomou os princípios esta-
belecidos pela ADPF 186/2012 e detalhou os procedimentos de uma 
banca de heteroidentificação que, embora “controversa”, pode ser aceita 
de maneira criteriosa.

A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais contro-
versa das apresentadas [...]. Essa classificação pode ser aceita res-
peitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve 
ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como ne-
gro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classi-
ficação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenó-
tipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer 
por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem 
classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como 
pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou 
preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em con-
sideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação 
sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos (ADC 41, p. 16).
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Um primeiro aspecto relevante no conceito de banca de heteroi-
dentificação é a natureza plural em sua composição, isto é, os integrantes 
devem ser identitariamente heterogêneos no mais amplo espectro dos 
marcadores da diferença: cor, raça, gênero, idade, orientação sexual, 
idade, dentre outros. O segundo elemento é que seja assegurado o rodí-
zio dos membros, por isso a recomendação de “mandatos curtos”.

Um terceiro aspecto que julgamos importante observar era o 
“respeito à dignidade pessoal do candidato” pois poderia invalidar as 
nossas decisões. Assim, cuidamos para que especialmente nas oitivas e 
em todo o procedimento observações ou perguntas se pautassem pela 
atitude respeitosa deve não se admitindo expressões verbais ou mesmo 
corporais ou faciais incompatíveis com o delicado momento. A nossa 
metodologia de análise requereu diversos encontros e discussões inter-
nas, mas também contou foram seguidas de reuniões com a Pró-Grad 
e com a colaboração das instituições parceiras citadas, às quais recorre-
mos sempre que necessitávamos. 

O aspecto decisivo da análise nas Bancas de Heteroidentificação 
é sem dúvida o fenótipo, pois a base do racismo à brasileira conforme 
os estudos de Oracy Nogueira apontaram é de marca. Contudo, esse 
aspecto que no cotidiano produz discriminação negativa agora era 
revertido para a discriminação positiva. Cientes da necessidade legal 
de se humanizar o procedimento e em atenção ao princípio da ampla 
defesa, foram solicitados dados aos denunciados sobre a ancestralidade. 
Documentos, fotos de família poderiam ser arrolados como funda-
mentos para a defesa. Durante as oitivas propusemos questões sobre 
o processo de constituição das respectivas identidades raciais, enten-
dendo-se que, do ponto de vista antropológico a identidade racial é 
uma construção social e não um dado biológico. Os marcadores feno-
típicos tanto na prática do racismo, como na afirmação da identidade 
racial são socialmente interpretados. Assim, as referências à ancestrali-
dade, registros de pertencimento aos antepassados negro ou indígena e 
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a forma como o denunciado se identificava racialmente possibilitaram 
a construção de um diálogo humanizado. Durante as oitivas enquanto a 
banca fazia a observação do fenótipo enquanto o diálogo prosseguia. A 
estratégia de se humanizar esse momento tinha como propósito evitar a 
redução da análise a uma metrificação que resvalasse, mais uma vez para 
os constrangimentos e desrespeito à dignidade humana. A avaliação 
fenotípica é sempre de natureza global, não quantificável ou traduzível 
em números. 

Embora cientes do respaldo legal dos nosso procedimentos, 
decidimos consultar o MPF em uma oportunidade rara de audiência 
agendada pela ABPN (Associação Brasileira de Pesquisadores Negros) 
sobre a propalada “Portaria do MEC” que não teria status de Lei, para 
a nossa tranquilidade a resposta foi que o respaldo legal das cotas raciais 
está no arcabouço jurídico geral que emana da Constituição Federal, na 
qual a igualdade é concebida como sendo de natureza substantiva, real 
e não apenas jurídico-formal e que as cotas raciais concorrem para a 
realização deste objetivo. E, acrescentou, as nossas referências estavam 
em consonância com os princípios gerais que decorrem da Lei Maior. 
Mais um entreve institucional era superado!  

Durante as reuniões iniciais decidimos subdividir a comissão de 
análise em duas subcomissões, mas que trabalhariam segundo a mesma 
metodologia. Assim, a Banca de Heteroidentificação que investigaria as 
denúncias foi composta por dois subgrupos integrado por três membros 
que se debruçariam sobre dez casos, sendo que em ambos os universos 
dois alunos desistiram preliminarmente de apresentar os documentos 
de defesa. Assim, as bancas começaram colhendo os primeiros frutos, 
a confissão de alguns denunciados que se tratava de fraude intencio-
nal. O aspecto tem sido objeto de discussão, pois, nem sempre quem 
incorre em autodeclaração considerada fraude o faz conscientemente. 
Na maioria dos casos evidencia-se a intenção de se beneficiar de um 
direito que não contempla o candidato, mas pode-se tratar de leitura 
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equivocada sobre o direito às cotas raciais. O mais comum, nestes casos, 
é o ato de invocar um ancestral negro na família, embora, fenotipica-
mente o aluno denunciado seja branco. 

Assim a banca se deteve na análise dos documentos arrolados 
e nas oitivas, cujo relato era transcrito e assinado pelo aluno. Após 
esta etapa tomava-se a decisão e um relatório individualizado sobre 
o resultado caso a caso era elaborado, procedimento que resultou em 
uma estrutura de escrita que se formalizou e tem sido empregado até 
hoje como modelo. O passo seguinte foi apresentar os resultados ao 
Conselho de Graduação (Congrad), instância na qual foi criada uma 
comissão para analisar os pareceres das Bancas de Heroidentificação, 
procedimento este de natureza regimental. A aprovação dos relatórios 
nessa instância finalizava o processo. Dos oito casos de denúncias sub-
metidos à análise, seis foram considerados fraudes, restava aos alunos a 
apresentação de defesa no Congrad. Aos que poderiam ser desligados 
seria garantido o direito aos créditos concluídos para que prosseguis-
sem os estudos. 

As decisões no Conselho de Graduação não foram unânimes, 
mas os relatórios foram aprovados. Foi possível verificar nas falas dos 
conselheiros o quanto as cotas raciais nas instâncias colegiadas enfren-
tam resistências. Contudo a etapa mais decisiva terminava. A Pró-Grad 
nos informou que alguns alunos considerados fraudadores haviam 
recorrido judicialmente em instâncias externas e conseguido junto aos 
juízes uma “Tutela” para prosseguirem com os estudos. Apenas ques-
tionamos a Pró-Grad sobre a solicitação da Defensoria Pública junto 
ao NEAB, no sentido de os casos de Tutela, mas o e-mail ficou sem 
resposta e o nosso entendimento foi que a instituição desejava se limitar 
apenas aos processos internos da ação. 

A Banca de Heteroidentificação sobre denúncias de fraudes 
ainda iria atuar ao longo do ano de 2020, pois surgiram novas denúncias. 
Desta feita propusemos à Pró-Grad a constituição de uma Comissão de 
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Ações Afirmativas, pois em nossa perspectiva as fraudes eram apenas 
o aspecto mais visível de um problema mais amplo. A gestão acolheu a 
proposta e os trabalhos prosseguiram sob a coordenação da Comissão 
de Ações Afirmativas. Os procedimentos agora apresentavam um dado 
novo, pois sob o contexto da pandemia tivemos que fazer as oitivas por 
meio remoto, porém, o fato não alterou nosso “rito processual”. As con-
clusões foram no sentido de validar quatro autodeclarações e denegar 
duas. 

Além da pandemia o ano de 2020 foi marcado pelo processo 
sucessório e mudanças na gestão da universidade. Independentemente 
destes aspectos os trabalhos da Comissão de Ações Afirmativas sobre 
as novas denúncias encerraram-se em outubro de 2020 e os primeiros 
relatórios nos chegaram em fevereiro de 2021, somente em outubro de 
2021 foram os dados foram implantados no SEI para a assinatura digi-
tal da presidência, o que revela certa morosidade, explicada em parte 
pelo contexto adverso do período. A nossa preocupação com tais enca-
minhamentos diz respeito a um fato realmente preocupante, pois em 
não sendo dada a devida celeridade, os denunciados podem concluir os 
cursos sem o desfecho último previsto no Conselho de Graduação. No 
início de 2021 encerramos o nosso mandato à frente do NEAB e não 
dispomos de informações sobre as duas denúncias consideradas fraudes 
e se chegaram à instância máxima de decisão, o Congrad. 

Por fim, passamos à descrição das Bancas de Heteroidentificação 
nos Processos Seletivos de Ingresso. Iniciamos as ações em fevereiro 
de 2019 com a constatação que as fraudes estavam vinculadas à ausên-
cia desse procedimento. Os relatos das diferentes instituições e a nossa 
prática confirmavam que a existência de tal mecanismo per si já inibe 
parcialmente as tentativas de fraudes. Porém, somente implementaría-
mos tais bancas no processo seletivo previsto para 2020. Mais uma vez 
o NEAB atuou em parceria com a Pró-Grad no sentido de organizar 
as ações, desde as mais básicas, como número de membros na banca, 
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regramento de condutas e processos decisórios até a preparação dos 
integrantes. Novamente tivemos para o ingresso de 2020 a análise pre-
sencial e para 2021, sob a pandemia, o procedimento foi por meio de 
registos audiovisuais. A nossa avaliação é que não houve prejuízos sig-
nificativos às análises. 

O procedimento das Bancas de Heteroidentificação nos Pro-
cessos Seletivos de Ingresso provêm uma instância recursal, isto é, os 
candidatos que tiverem a autodeclaração de cor ou raça denegada, 
podem recorrer a uma segunda instância para possível revisão. O proce-
dimento foi mantido e os resultados da avaliação, por vezes, indicaram 
correções, mas não se tratou de um percentual expressivo. 

Conforme dissemos, os membros das Bancas de Heteroidenti-
ficação recebem previamente uma formação específica. A participação 
na atividade é condicionada à frequência no curso de formação teórica 
e prática ofertado anualmente pela Pró-Grad, sob a responsabilidade 
do NEAB-Unifesp. O procedimento é necessário, mas não suficiente. 
Percebemos que a análise fenotípica é complexa, pois envolve uma ava-
liação de natureza global e algum grau de subjetividade lhe é inerente. 
Assim, seguindo, as orientações da nossa instituição parceira a Univer-
sidade Federal de Uberlândia, foi sugerido após cada processo seletivo 
uma reunião para se discutir os casos dúbios e alinharmos procedimen-
tos. O trabalho requer sem dúvida aperfeiçoamentos, pois, devido ao 
caráter multicampi, a demanda é de seis membros por banca, sendo 
cinco titulares e um suplente, necessita-se anualmente de um mimo de 
trinta e seis membros avaliadores. Contudo, a “reunião de alinhamento 
de critérios” ainda não foi realizada permanecendo em aberto no que-
sito aprimoramento do trabalho.

Recentemente a universidade avançou no processo das cotas, 
ampliando-o para a pós-graduação por meio da referida Portaria e 
os membros das Bancas de Heteroidentificação preparados no aten-
dimento à Pró-Grad têm sido requisitados para atuar também nos 
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processos seletivos do mestrado e doutorado dos diversos programas. A 
ausência de uma Lei de Cotas na pós-graduação torna a situação ainda 
mais complexa, pois, os processos seletivos de ingresso não são unifor-
mes e existem “cenários distintos” internos a cada programa a serem 
respeitados conforme propõe tem sugerido a Pró-reitoria de Pós-gra-
duação e Pesquisa (PróPGPq). O caso específico das Ciências Sociais 
pode ser tomado como simbólico. As cotas raciais, neste caso, foram 
implementadas como uma condicionante no processo que culminou 
na aprovação da APCN do Programa de Doutorado, sendo anterior à 
Portaria 3197/2021. 

O último Edital de ingresso no Programa de Pós-graduação 
em Ciências Sociais no mestrado previa seis vaga destinadas às cotas 
raciais. Inscreveram-se vinte e cinco candidatos cotistas, mas apenas 
três ingressaram, as três vagas não preenchidas retornaram para a ampla 
concorrência e assim chegamos ao ponto paradoxal em que apenas um 
dos programas, dentre os mais de setenta, e o mais experiente nas dis-
cussões sobre as cotas na pós-graduação, não conseguiu assegurar aos 
cotistas o percentual mínimo que por direito lhes pertence. O número 
de inscritos revela que não se trata de um problema de demanda. Atos 
impessoais como um Edital se somam aos demais mecanismos inter-
nos que atenuam a implementação das ações afirmativa e que podem 
desvirtuá-la. 

Assim, atrasos nos encaminhamentos dos pareceres de fraudes, 
ausência de bancas de heteroidentificação, processos seletivos de contra-
tação de servidores e docentes fracionados para que o número de vagas 
não obrigue ao cálculo percentual destinado aos cotistas, configuram 
entraves formais, mas existem também barreiras informais mobilizadas 
pela impessoalidade do racismo estrutural. Finalizamos com a ques-
tão derivada da fala do sociólogo Marcelo Paixão sobre a insatisfação 
dos negros ante as ações universalistas. Teriam os negros razões para se 
mostrarem também insatisfeitos com implementação da Lei de Cotas? 
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3. SIGNIFICADOS E SENTIDOS DA POLÍTICA DE 

COTAS RACIAIS NA UNIVERSIDADE1

Edmundo Fernandes Souza Filho

Introdução

Segundo Martins e Geraldo (2013), a questão das desigualdades 
entre negros e brancos apresenta-se, nos dias atuais, como um tema 
relevante em agendas científicas e governamentais, principalmente 
no que diz respeito à elaboração de políticas proponentes de ações 
afirmativas. Tais medidas têm o objetivo de extinguir “desigualdades 
historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e 
tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela discrimina-
ção e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, 
de gênero e outros” (SANTOS, 1999, p.25).

No campo da educação, a aprovação da Lei de Cotas apresenta-se 
como uma conquista do movimento negro e uma medida fundamental 
no sentido de propiciar condições equânimes aos estudantes. A Lei Nº 
12.711, de 29 de agosto de 2012, preconiza a reserva de 50% (cinquenta 
por cento) das vagas nas universidades federais e nas instituições fede-
rais de ensino técnico de nível médio para os estudantes procedentes 
de escolas públicas. Destas vagas, 50% (cinquenta por cento) devem 
ser preenchidas por estudantes provenientes de famílias com renda per 
capita de até 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio). Tais 
vagas, por sua vez, são reservadas para autodeclarados pretos, pardos e 

1 Esse trabalho é parte da dissertação de mestrado de Souza Filho, Edmundo Fer-
nandes. Significados e sentidos do acesso e permanência no ensino superior: um estudo sobre as 
cotas raciais a partir da teoria histórico-cultural, defendida no Programa de Pós graduação 
em Educação da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, Guarulhos, 2018.
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indígenas em conformidade com a proporção destes segmentos popu-
lacionais na Unidade da Federação onde está localizada a instituição 
com base no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

A Lei de Cotas justifica-se incontestavelmente no cenário nacio-
nal marcado por desigualdades significativas entre negros e brancos 
nos mais diferentes indicadores sociais. Essa disparidade é observada 
sobremaneira na área da educação, impactando de forma singular nas 
características demográficas e socioeconômicas da população brasileira. 
Níveis educacionais baixos estão relacionados com reduzidos níveis 
salariais, poucas oportunidades de mobilidade social e prejuízo nas pos-
sibilidades de participação política, dentre outras dificuldades (IBGE, 
2015). 

Considerando-se o período entre 2001 e 2012, a partir da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílio, é possível constatar que a 
escolaridade das pessoas pretas e pardas alcançou patamares maiores 
com a diminuição dos diferenciais em relação à população branca. No 
entanto, “verifica-se que a população negra ainda experimenta desvan-
tagens no acesso à educação, com maior atraso escolar e escolaridade 
um tanto menor que a da população branca” (IPEA, 2014, p. 22). Estas 
desigualdades têm relação com fatores variados, como a renda familiar 
e acesso a bens públicos.

No que se refere ao ensino superior, em 2012, observam-se taxas 
de escolarização de negros (9,6%) expressivamente inferiores às de 
brancos (22,2%), conforme análise do IPEA (2014). Assim, mesmo 
com as políticas que visam favorecer a diversidade no âmbito educacio-
nal, as instituições de nível superior apresentam uma inserção desigual 
de alunos autodeclarados pretos e pardos. Esta conjuntura parece 
vincular-se diretamente à discriminação racial que resulta em práticas 
preconceituosas no interior das escolas e segregação espacial da popu-
lação negra no território brasileiro (ROSEMBERG, 1998).
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Embora ocupem menos vagas, muitas podem ser as expectativas 
dos estudantes negros em relação à obtenção do nível superior. Para 
alguns desses estudantes, o êxito educacional representa possibilidades 
de ascensão social e inserção qualificada no mercado de trabalho. Por 
conseguinte, suas concepções a respeito da educação, correlacionadas 
com as questões étnico-raciais no campo educacional, apresentam-
-se como pontos a serem explorados. Da mesma forma, a perspectiva 
dos docentes e da equipe de gestão dos estabelecimentos de ensino em 
relação à reserva de vagas e ao estudante cotista, podem influenciar o 
processo de ensino-aprendizagem e as ações institucionais, com inter-
ferência direta nas possibilidades de permanência exitosa dos discentes 
cotistas. 

Com base nestas considerações iniciais, o objetivo do presente 
estudo é discutir os significados e sentidos atribuídos às cotas raciais 
como meio de acesso ao ensino superior. Utiliza-se como fundamen-
tação teórica a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski e colaboradores 
que tem como método o materialismo histórico dialético proposto por 
Marx.

Para Vigotski (2007), as relações sociais são fundamentais na 
formação do indivíduo. Apesar de não ter produzido discussões espe-
cíficas acerca das questões étnico-raciais, suas ideias a respeito do 
desenvolvimento humano, especialmente no que se refere à linguagem 
e às interações sociais como condições humanizadoras, podem contri-
buir de maneira significativa para a compreensão desse fenômeno em 
seus diversos aspectos (MARTINS; GERALDO, 2013).

Um conceito essencial para as discussões realizadas neste estudo, 
é o conceito de “sentido” que aparece inicialmente na obra de Vigotski, 
quando o autor investiga as relações entre o pensamento e a linguagem. 
Posteriormente, é apropriado por Leontiev que o chama de “sen-
tido pessoal”, relacionando-o com a atividade e consciência humana 
(ASBAHR, 2014). Ao discutir a questão, Vigotski (2009) diferencia 
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sentido e significado, indicando sua relação. Para o autor, o sentido é 
marcado pela dinamicidade e fluidez, enquanto o significado possui 
certa estabilidade e exatidão: “[...] em contextos diferentes, a palavra 
muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um ponto 
imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de sen-
tido da palavra em diferentes contextos” (p.465).

Nessa perspectiva, Sousa & Sousa (2009, p. 6) procuram destacar 
e oferecer exemplos de tal diferenciação:

[...] os significados diferenciam-se dos sentidos por serem cole-
tivizados. Mesmo que no texto de Vigotski não sejam fornecidos 
exemplos das diversas formas que os significados podem ter na 
subjetividade e nas relações sociais, pode-se dizer que representa-
ções e ideologias compartilhadas por um grupo ou uma comunida-
de são exemplos dessa maior estabilidade atribuída ao significado.

Todavia, destaca-se a relação dialética mantida entre os signi-
ficados e sentidos, visto que não se tratam de categorias estanques ou 
inteiramente separáveis. Se existe significado, existe sentido, e o contrá-
rio também é verificado. Tanto um quanto o outro estão em construção 
e evidenciam processos, constituídos histórica e socialmente, repletos de 
interesses, afetividades, necessidades e aspirações (SOUSA; SOUSA, 
2009).

De acordo com Zanella et al. (2007), os significados e sentidos, 
resultados das complexas relações sociais, são produzidos por meio da 
atividade que é caracterizada pelos percursos e experiências de cada 
indivíduo e de todos os membros da sociedade, bem como da conjun-
tura histórica que vivenciam. Assim, é preciso considerar o processo 
de discriminação histórica que atinge à população preta e parda, assim 
como o racismo estrutural presente na sociedade brasileira, como fato-
res fundamentais para a constituição dos sujeitos e para a natureza das 
relações estabelecidas. Portanto, em quaisquer discussões sobre as dife-



65

renças entre negros e brancos, especialmente no âmbito da educação, 
deve-se levar em conta os impactos da discriminação racial nos cami-
nhos percorridos.

A polêmica das cotas raciais

Para o prosseguimento deste capítulo considera-se importante 
esclarecer que o posicionamento do autor é favorável às cotas raciais. 
Tal posição foi constituída com base em discussões acadêmicas, leitu-
ras diversificadas, experiências profissionais, formação política, além do 
arcabouço teórico e prático decorrente da teoria histórico-cultural e sua 
concepção de homem e sociedade. Contudo, serão apresentadas as prin-
cipais questões e argumentos que apoiam e divergem da política de cotas.

O procedimento de instituir um determinado número de vagas 
para alunos e alunas em estabelecimentos educacionais a partir de parâ-
metros sociais e/ou etnorraciais é conhecido como política de cotas. 
Nota-se que as ações afirmativas são mais amplas do que a política de 
cotas e estão inseridas no contexto de combate às desigualdades de 
ordem social. Existe uma grande polêmica instaurada na opinião pública 
e muitos equívocos quando se trata das diferenças entre ações afirmativas 
e cotas, principalmente quando é considerado um segmento populacio-
nal específico, composto por negros e negras brasileiros. Nesse sentido, 
Munanga (2001, p. 41) acredita que a oposição à política de cotas rela-
ciona-se com a manutenção de privilégios de uma parcela da sociedade:

Os que condenam as políticas de ação afirmativa ou as cotas fa-
vorecendo a integração dos afrodescendentes utilizam de modo 
especulativo argumentos que pregam o status quo, ao silenciar as 
estatísticas que comprovam a exclusão social do negro. Querem 
remeter a solução do problema a um futuro longínquo, imaginan-
do- se sem dúvida que medidas macroeconômicas poderiam mira-
culosamente reduzir a pobreza e a exclusão social.
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Nessa perspectiva, as cotas dizem respeito a um dos tipos de ações 
afirmativas e ao serem implementadas demonstram um processo estru-
tural e histórico de segregação que atinge certos grupos étnico/raciais 
da sociedade. Esse pode ser um dos motivos que geram incômodo 
significativo, pois releva um quadro de discriminação importante e, con-
sequentemente, contribui para derrubar a crença de que o Brasil é uma 
“democracia racial” – onde todas as etnias e raças vivem de forma harmo-
niosa e têm participação democrática – e que a resolução da problemática 
socioeconômica implica resposta positiva e imediata à questão racial.

Para Silvério (2002), diante das diversas questões discutidas, com 
vistas a combater a pobreza no Brasil, torna-se imprescindível, manter 
o indivíduo negro na escola. Contudo, a instituição educacional, precisa 
transmitir de modo equânime, sem mistificação, as contribuições de 
cada raça na formação social e cultural brasileira. Para tanto, a cons-
tituição deste processo educacional precisa considerar duas premissas 
básicas, a saber: “a inclusão imediata dos jovens negros nas universidades 
por meio de programas de ação afirmativa e a reformulação curricular 
da formação de professores a partir de parâmetros multiculturais” (p. 
243). Dessa maneira, a luta contra o racismo e as discriminações pre-
sentes nas relações sociais apresentará maior eficácia.

O âmbito da educação superior tem um papel fundamental nesse 
contexto, uma vez que “existe uma séria necessidade de aliança efetiva 
e coerente entre universidade, Estado, governos e sociedade civil no 
atendimento a crianças, jovens e famílias de descendência africana e 
indígenas de maneira direta” (FONSECA, 2009, p.100). Segundo dados 
do Censo de 2010, observa-se que apenas 2,2% dos negros alcançam 
o ensino superior no país. As estatísticas são mais reveladoras quando 
constatado que a maior parte dos negros com curso universitário ter-
minou as graduações em faculdades privadas, estudaram no período 
noturno e demoraram mais tempo para se formar em comparação com 
aqueles que estudaram no turno matutino.
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Com a aprovação da Lei estadual nº 3.524, de 28 de dezembro de 
2000, o Rio de Janeiro começou a adotar o sistema de cotas a partir da 
reserva de 50% das vagas nas instituições de educação superior estaduais 
para estudantes oriundos da rede municipal e estadual, assim como para 
pretos ou pardos. No âmbito federal, a Universidade de Brasília foi o 
estabelecimento de ensino superior que primeiro adotou o sistema de 
cotas raciais, a partir do segundo semestre de 2004, para ingresso nos 
cursos de graduação por meio do vestibular. No mesmo ano, também 
houve a aplicação de cotas raciais na Universidade Estadual da Bahia 
(UNEB) e Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS).

Desde então, outras leis foram introduzidas em algumas uni-
dades da federação e expandidas finalmente a todas as universidades 
federais com a contribuição da Lei 12.888/10 que institui o Estatuto 
da Igualdade Social e garante a “promoção de ações para viabilizar 
e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito” e estabe-
lece como responsabilidade do poder público a adoção de programas 
de ação afirmativa. No ano de 2012, finalmente aconteceu a publi-
cação Lei 12.711 (Lei das Cotas nas Universidades), decorrente de 
uma extensa mobilização dos movimentos sociais negros com vistas 
a aumentar o acesso das pessoas pretas e pardas às universidades. No 
referido ano, houve um julgamento histórico no Superior Tribunal 
Federal no qual as ações afirmativas, por unanimidade, foram conside-
radas constitucionais.

Dentre as causas para os impasses relacionados com as cotas raciais, 
conforme Munanga e Gomes (2016), estão a falta de compreensão, o 
desconhecimento e o uso de artimanhas políticas. Diversos indivíduos 
colocam-se em posição contrária a qualquer tipo de ação afirmativa 
em razão de não entender o seu significado de maneira precisa. Muitas 
vezes, argumentações inverídicas são utilizadas com o intento velado de 
manter uma posição social privilegiada. Em outros casos, existem aque-
les que se apoiam em fatos distorcidos e dizem, sem comprovação, que 
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as ações afirmativas não obtiveram resultados efetivos em outros lugares 
do mundo em que foram implantadas. Da mesma maneira, há aqueles 
que confundem ações afirmativas com cotas raciais e afirmam que estas 
poderão resultar em mais discriminação.

Segato (2006) lista razões para a oposição dos brasileiros ao sis-
tema de cotas. O primeiro ponto destacado é a falta de informação e 
reflexão, pois muitas posições caracterizam-se pelo desconhecimento 
de aspectos relevantes. De acordo com a autora, não existe no Brasil 
o hábito de realizar discussões amplas e assíduas acerca da igualdade 
de direitos, bem como sobre o racismo. Por esse motivo, a maior parte 
do público, mesmo os setores com mais acesso à educação, não conta 
com informações suficientes a respeito do extenso debate sobre as ações 
afirmativas no cenário internacional. Até mesmo o vocabulário aceito 
internacionalmente sobre a temática não é utilizado de forma devida.

Outro motivo relevante é estabelecido em decorrência da falta de 
esclarecimento que resulta em tipos variados de racismo, muitas vezes 
não conscientizados, e faz com que outras pessoas sejam discriminadas, 
excluídas e maltratadas, por razões raciais nas mais diversas situações. 
Como consequência, práticas racistas não são frequentemente perce-
bidas como tal ou deliberadas, o que dificulta a compreensão sobre a 
necessidade de propor medidas corretivas para evitar à inclinação de 
privilegiar o indivíduo branco. 

Nesse sentido, o racismo prático, mais comum na sociedade 
brasileira, pode ser caracterizado, como “automático, irrefletido, natu-
ralizado, culturalmente estabelecido e que não chega a ser reconhecido 
ou explicitado como atribuição de valor ou ideologia” (SEGATO, 2006, 
p. 79). Embora aparente ser ingênua ou inócua, é a forma de discri-
minação racial que vitima a maior quantidade de estudantes negros 
no ambiente escolar, pois é raramente identificável e opera de maneira 
silenciosa, por meio de gestos pequenos e corriqueiros que impedem a 
progressão dos alunos pretos e pardos no sistema educacional.
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Quanto às repercussões das cotas na sociedade e no âmbito aca-
dêmico, Segato (2006) a apresenta como uma medida com as seguintes 
formas de eficácia: reparadora, corretiva, educativa imediata, experimen-
tal, pedagógica, educativa de espectro ampliado, política, formadora de 
cidadania, comunicativa e propriamente transformadora. Desse modo, 
a implantação da reserva de vagas por motivos raciais pode trazer bene-
fícios variados: ressarcir os brasileiros negros em decorrência prejuízos 
acumulados, apontar a existência do racismo e a necessidade de com-
batê-lo; modificar ou corrigir positivamente a trajetória da população 
negra particularmente discriminada desde os primórdios da construção 
do país; assegurar a entrada dos estudantes pretos e pardos na uni-
versidade de acordo com seu mérito, verificado de maneira equitativa; 
possibilitar o monitoramento com vistas à verificação dos impactos na 
academia, no âmbito da educação como um todo e na sociedade em 
geral; favorecer a diversidade na sala de aula e, como resultado, criar um 
ambiente mais propício para a aprendizagem.

Além disso, outras consequências positivas das cotas dizem res-
peito à possibilidade de contribuir com os alunos negros dos diferentes 
níveis de ensino ao formar um maior contingente de indivíduos afro-
descendentes que sirvam como modelos e, por conseguinte, aumentar 
a confiança destes alunos que podem exigir melhorias no ensino com a 
intenção de ter maiores oportunidades para usufruir das cotas ao mesmo 
tempo em que tal medida tende a estimular os próprios profissionais da 
educação a atender os estudantes nas suas demandas a fim de contribuir 
para o seu desempenho; responsabilizar a nação brasileira pela prática 
recorrente do racismo ao longo dos anos, tornar visível o racismo e 
colocar a questão racial como determinante para as relações sociais no 
Brasil; indicar para a sociedade o seu papel ativo na modificação da his-
tória e na escolha de novas direções e modos de convivência marcados 
pela justiça social; alterar o sentido pejorativo habitualmente atribuído 
ao signo negro na medida em que mais pessoas pretas e pardas acessem 
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à universidade e ocupem posições de destaque na sociedade; transfor-
mar de fato a estrutura social, não apenas com a introdução de pessoas 
negras em novos espaços, mas produzir uma mudança no sistema de 
autoridade estabelecido, nos costumes e hábitos, de maneira reflexiva e 
deliberada (SEGATO, 2006).

No que se refere aos pontos contrários ao sistema de cotas, Fry e 
Maggie (2004) consideram que a reserva de vagas pode contribuir para 
a chamada “bipolaridade racial”. Nesse sentido, a medida seria respon-
sável por fortalecer a “crença em raças” e, consequentemente, favorecer 
a existência do racismo. Para os autores, apesar do aumento relativo de 
alunos negros no ensino superior, as cotas resultariam na consolidação do 
entendimento de que os seres humanos possuem raças distintas, o que 
não extinguiria as práticas discriminatórias, mas resultaria no efeito con-
trário de aumentar a segregação e o preconceito racial. Lewgoy (2005) 
vai ao encontro dessa posição ao afirmar que o “racismo a brasileira” não 
pode de forma alguma ser eliminado com a racialização oficial proposta 
pela reserva de vagas. Defende, assim, o combate ao racismo por meio de 
políticas de inclusão igualitárias baseadas numa perspectiva universalista.

Segundo Maggie (2008), o país tem ido na contramão das lutas 
antirracistas contemporâneas, verificadas no cenário internacional, em 
virtude da racialização das políticas públicas e costumes nacionais. O 
Estatuto da Igualdade Racial seria um exemplo desse desacordo, espe-
cialmente quando leis racializadas passam a ser postas em cheque no 
restante do mundo. De acordo com sua visão, a proposta das cotas deve 
ser combatida pelo antirracismo, pois contribui para a criação de uma 
nação dividida entre negros e brancos e ameaça o princípio da igualdade 
presente na Constituição Federal, considerado preceito fundamental 
para nortear a democracia e permitir a superação dos sérios problemas 
sociais que assolam o Brasil.

Leite (2011), por sua vez, apresenta um ponto de vista contrário 
à política de cotas ao entendê-la como uma estratégia capitalista que 
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contribui para imobilizar a classe trabalhadora na busca e consolida-
ção de direitos sociais. Desse modo, apoia-se na hipótese de que os 
segmentos populacionais oprimidos historicamente têm a sua exclu-
são da sociedade em decorrência da “questão social” e não por motivos 
particulares, ou mais especificamente, raciais. As cotas de natureza 
étnico-racial apareceriam como mais uma ferramenta para eliminar a 
mobilização política dos trabalhadores e abafar as manifestações reais 
das desigualdades sociais. Para a pesquisadora, o caminho adequado 
seria a proposição de políticas públicas de ordem universal que pode-
riam resultar numa autêntica modificação da realidade em detrimento 
de um cenário passivo no qual se aguarda a concessão de benefícios por 
meio do Estado.

Munanga (2001) defende a adoção de ações afirmativas voltadas 
para a população negra em razão dos resultados favoráveis atingidos em 
outros países e refuta os argumentos contrários ao sistema de cotas, a 
saber: a) é difícil definir quem é negro no Brasil; b) a política de cotas 
tem sido abandonada nos Estados Unidos; c) não beneficia a popula-
ção indígena cujos direitos foram igualmente desrespeitados; d) tende 
a desqualificar a imagem dos profissionais negros que fizeram uso das 
cotas; e) resultaria na diminuição da qualidade do ensino. Com a inten-
ção de refutar estas falácias, defende que o critério de autodeclaração é 
suficiente de início como método de identificação das pessoas negras e 
quesito de seleção, uma vez que contempla a questão do fenótipo por 
meio da autodefinição e permite a reavaliação da política com o pas-
sar do tempo sem prejuízos importantes. Do mesmo modo, considera 
que as realidades de países diferentes não devem ser comparadas, pois 
existem alternativas de acesso e permanência diferenciadas em países 
como os EUA, além do fato de que o racismo presente no Brasil apre-
senta especificidades. Ressalta também que apesar do racismo não ter 
recuado com a adoção das cotas, em outros locais do mundo, verifica-se 
uma mobilidade jamais constatada.
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Prosseguindo com a argumentação, Munanga (2001) afirma que 
os movimentos negros que lutam pelas cotas não se opõem a propostas 
que atendam aos índios ou outras minorias. Além disso, atualmente, o 
elemento racial contempla igualmente aos pretos, pardos e indígenas. 
Outra questão relevante na sua argumentação refere-se ao fato de que 
o preconceito e discriminação existem com ou sem cotas. Dessa forma, 
a dignidade da população negra não estaria em risco devido a uma 
política compensatória, especialmente em razão dos atrasos ao desen-
volvimento e prejuízos seculares ocasionados a sua cidadania plena. 
Além disso, torna-se importante considerar em defesa das cotas, que as 
universidades têm recursos ou podem desenvolver estratégias eficientes 
para contribuir com a superação de lacunas na formação dos alunos 
provenientes de escolas públicas.

Tendo em vista a educação superior no Brasil e o argumento 
contrário às cotas referentes aos prejuízos na qualidade do ensino, San-
tos et al. (2008) aponta que o estudante cotista apresenta desempenho 
aproximado, semelhante ou até melhor do que os alunos não cotistas, 
considerando as 84 IES que haviam adotado alguma forma de ação 
afirmativa, inclusive as cotas, no período de referência. Igualmente, rela-
tório do IPEA (2008), a partir de experiências diversificadas, indica que 
alunos de escola pública e cotistas não demonstram diferenças impor-
tantes no que se refere ao aproveitamento, sugerindo que “as ações 
afirmativas não eliminam o mérito e não comprometem a qualidade 
do ensino” (p.226). Outras pesquisas indicam que a adoção das cotas 
não significa uma redução da qualidade do ensino, pois, geralmente, o 
rendimento acadêmico dos estudantes cotistas atinge ou ultrapassa a 
média do segmento discente (BRASIL, 2010).

No que diz respeito a crítica sobre a possibilidade de causar dimi-
nuição do nível da educação, Jesus (2016) destaca a informação de que 
os alunos cotistas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
a partir da avaliação do desempenho, apresentaram resultados iguais ou 
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superiores aos demais estudantes, conforme relatório de abril de 2015. 
Do mesmo modo, desde 2013, os estudantes que acessaram a UFMG 
por meio de cotas apresentaram notas de corte no Enem superiores às 
dos alunos que ingressaram sem as cotas, anteriormente à publicação 
da Lei de Cotas, assim como tendem a ter um desempenho melhor. 
Mendes Júnior (2014), ao analisar as taxas de graduação da UERJ nos 
anos de 2009, 2010 e 2011, verifica um resultado importante ao cons-
tatar que os alunos cotistas, apesar de dificuldades, demonstram maior 
persistência e representam o grupo que mais se formou na instituição 
em comparação com os não cotistas.

Notícia publicada no site do Ministério da Educação com o 
título “Cotistas têm nota de corte bem próxima da ampla concorrên-
cia” (MEC, 2013) também vai de encontro a esta hipótese contrária 
às cotas. Observa-se, a partir de levantamento com dados do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), que a diferença entre a nota de corte dos 
discentes cotistas é pequena em relações aos estudantes optantes pela 
ampla concorrência. Na comparação realizada, foram consideradas 
informações de diferentes graduações, tais como pedagogia, medicina, 
direito, engenharia elétrica, administração, dentre outras, em diversas 
universidades brasileiras.

A pesquisa

O presente estudo possui natureza predominantemente qualita-
tiva. Para a obtenção dos dados que fundamentaram as discussões foi 
realizada uma pesquisa de campo em uma instituição de nível supe-
rior da Rede Federal de Educação. Como instrumento principal, foram 
utilizadas entrevistas semiestruturadas que permitem aos sujeitos dis-
correrem sobre o tema pesquisado sem se prenderem às perguntas 
apresentadas.

A pesquisa contou com a participação voluntária de 6 (seis) 
estudantes, 3 (três) professores de diferentes áreas acadêmicas e 1 (um) 
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membro da equipe de gestão da universidade. Os alunos estavam no 
segundo semestre dos respectivos cursos, uma vez que se estabeleceu 
como critério a participação de estudantes que tinham a vivência de 
um semestre na instituição e que foram aprovados no primeiro período. 
Dessa forma, os discentes puderam contribuir com informações sobre a 
experiência do curso e condições de acesso e permanência.

Ressalta-se que todos os nomes dos participantes citados a seguir 
são fictícios e estão acompanhados da respectiva autodeclaração em 
relação à cor/raça. No caso dos estudantes, os registros também são 
acompanhados das idades. A pesquisa teve a aprovação do comitê de 
ética e seguiu as normativas exigidas para trabalhos dessa natureza.

Significados e sentidos das cotas raciais como meio de acesso à uni-
versidade

Em relação aos resultados do estudo, no que diz respeito à dis-
cussão sobre os significados e sentidos das cotas como meio de acesso 
à universidade, foram identificadas “zonas” de maior estabilidade nos 
discursos dos estudantes, professores e membro da equipe de gestão. 
São notórios os significados socialmente compartilhados pelos diferen-
tes atores escolares: enquanto os alunos percebem as cotas como um 
direito a ser usufruído, os docentes ressaltam o aspecto legal, a neces-
sidade de respeitar e cumprir a legislação apesar de não concordarem 
inteiramente com a “distinção” entre os alunos de cor/raça diferentes e 
apresentarem críticas ao sistema de cotas. 

Do mesmo modo, nas falas dos alunos percebem-se especifi-
cidades, “zonas” de menor estabilidade, claramente influenciadas por 
aspectos das histórias de vida particular e do meio onde conviveram. O 
discente Wagner (preto, 24a), que demonstrou estar mais apropriado 
de discussões de natureza étnico-racial durante a entrevista, entende as 
cotas como “necessárias”, “obrigatórias”, como um “dever do estado” em 
virtude das desigualdades vivenciadas pelas pessoas negras.
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Mas assim, eu vejo (as cotas) como necessárias e eu vejo sim como obri-
gatórias. [...] Vejo como um direito. Na verdade, vejo como um dever do 
Estado, mas como eles não têm essa visão ainda, a gente aceita como um 
direito nosso. Mas tudo aí que nós somos submetidos desde crianças, é 
bem difícil você esperar que eu tenha a mesma desenvoltura de quem foi 
de carro para a escola o tempo inteiro, de alguém que... a própria questão 
social em si, é muito pretensioso você esperar que eu seja tão educado e 
tão sociável quanto alguém que nunca foi enquadrado na vida (Wagner, 
preto, 24a). 

Outros discentes entendem as cotas como uma forma de “reden-
ção” por parte do Estado devido aos motivos históricos; uma maneira 
de preparar e colocar mais pessoas no mercado de trabalho; um meio 
de favorecer o acesso de pessoas negras à universidade em razão de 
enfrentarem mais dificuldades no percurso escolar, seja pelas maze-
las características do ensino público ou por necessidade de contribuir 
financeiramente com suas famílias, o que reduz as chances de estarem 
em condições de igualdade:

Eu acho que é meio que uma maneira de tentar se redimir. Desde antes... 
desde o descobrimento. Não que eu seja totalmente a favor, como eu falei 
né. Acho que é uma questão econômica também. Mas eu acho que é uma 
maneira meio de se redimir. Se redimir por tudo que os negros sofreram 
e repercute até hoje, de forma negativa (Ellen, parda, 24a).

Tá sendo uma ajuda, sim. Na minha opinião, pensando do jeito que está 
sendo tratada hoje, foi uma forma de colocar mais gente no mercado de 
trabalho. Como qualificação [...] já é um diferencial muito grande, mes-
mo tendo ainda um número pequeno de negros na universidade. Mas já 
é um começo ( Juliano, preto, 22a).

Eu acho que a parte de cotas é muito importante porque normalmente 
nas universidades existem muitos brancos. Então, normalmente os ne-
gros estão inseridos em periferias, em escolas públicas, que tem muitas 
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dificuldades. Então, a cota é uma oportunidade a mais para ele conseguir 
ingressar. Os negros acabam sempre ficando para trás pelas condições que 
eles tiveram no ensino que é ruim. Pra mim é muito importante porque 
sem ela eu não estaria aqui (Lúcia, preta, 36a).

Eu me coloco principalmente no lugar das outras pessoas que não tive-
ram condição de ter um ensino de qualidade. Lá em Pernambucano, com 
as cotas que tive, todo ensino era muito bom. Quem não tem, por exem-
plo, que estuda em escola pública, em escola pública precária no ensino, 
que não consegue às vezes estudar sozinho também por conta que tem de 
trabalhar para conseguir o sustento, essa pessoa está bem menos prepa-
rada do que uma pessoa que está ali se dedicando apenas para estudar 
(Ricardo, pardo, 22a).

Um outro aluno denominado Vitor (preto, 18a), por sua vez, 
posiciona-se de forma contrária às cotas raciais, pois considera que 
as desigualdades presentes na sociedade são restritas à questão social. 
Apesar de não concordar com a reserva de vagas associada com o que-
sito cor/raça, o estudante fez a opção por se tratar de um “direito”. Este 
direito é exercido também pelos demais alunos autodeclarados pretos e 
pardos no momento de inscrição para o Sisu. 

Das cotas de um modo geral eu penso que sim, o povo sofreu muito. Mas 
eu acho que hoje em dia não há mais, digo, a necessidade de ter cota 
racial. Digo que tem que ter a necessidade de cota social porque eu vejo 
muitas pessoas com mais dificuldades que eu, que tiveram uma educação 
pior que a minha e que não tem a minha cor, às vezes é branca, loira 
do olho azul. Muitas vezes essas pessoas também estão sofrendo e nin-
guém tá dando uma atenção maior. E eu vou ser bem sincero, mesmo não 
concordando, é um direito, é um direito meu e eu coloquei mesmo sendo 
(contra). [...] (Vitor, preto, 18a).

Verifica-se no decorrer da entrevista que este aluno acredita que as 
pessoas não são discriminadas no âmbito educacional, ao mesmo tempo 



77

que reconhece que o racismo representará uma dificuldade importante 
na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. No seu discurso 
também é possível perceber outras contradições. O mesmo estudante 
identifica-se como o único aluno “preto e pobre” da turma de Tecnologia 
em Automação Industrial e aponta que o corpo docente desta graduação 
é formado por, exclusivamente, professores brancos e amarelos.

Sabe-se, a partir da teoria histórico-cultural, que as pessoas 
nascem em um mundo simbólico, onde os indivíduos controlam a si 
próprios e o seu ambiente a partir dos significados partilhados. A inte-
ração tem uma função essencial no estabelecimento dos significados 
culturais e contribui para que o sujeito construa um sistema de sig-
nificação particular em virtude do contato com os outros de seu meio 
cultural, como os professores, colegas e familiares. 

Assim, a posição do estudante Vitor (preto, 18a) pode ter sido 
resultada de uma formação alienante decorrente dos significados com-
partilhados nos grupos que participou e das relações estabelecidas 
socialmente e do chamado “discurso social”, veiculado pela mídia e redes 
sociais, por exemplo. O professor e o material utilizado nas discussões 
em sala de aula também podem interferir nas verdades construídas pelos 
estudantes. Além disso, como será abordado a seguir, os docentes da insti-
tuição pesquisada também apresentam críticas ao sistema de cotas raciais. 

No caso dos docentes entrevistados, observa-se também a pre-
sença de sentidos variados. As cotas não são vistas como uma alternativa 
positiva para a resolução do problema, mas como uma “estratégia polí-
tica” para conseguir adeptos do então Governo da Presidente Dilma 
Rousseff (1 de janeiro de 2011 – 31 de agosto de 2016); como única 
opção para lidar com a desigualdade social e racial apesar de dividir pes-
soas em raças; como uma ação que ajuda pessoas consideradas carentes, 
porém injusta devido à miscigenação existente no Brasil. Do mesmo 
modo, é possível perceber a incompreensão e o desconhecimento sobre 
aplicação da lei, segmentos contemplados e condições de participação, 
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bem como a negação de um direito conquistado em razão de debates e 
lutas históricas por justiça social.

Por um lado, ela é boa porque acaba ajudando algumas pessoas que não 
tem condição e, por outro lado ela é ruim, porque acaba tirando vaga 
de pessoas que não entrariam nas cotas, mas também são necessitadas. 
Então, se eu pesar os dois lados, eu acho que ela não é boa. Acho que foi 
uma maneira do governo que implantou isso na época, trazer algumas 
pessoas para o seu lado. No Brasil, eu não vejo que precise disso (Prof. 
Roberto, branco, grifos do autor).

Quando eu era estudante, eu não gostava muito dela. Eu achava que 
era uma lei... enfim... eu não achava muito justo você dividir as pes-
soas entre negros, pardos, brancos, pobres, ricos, etc. Na verdade, eu não 
gosto muito dessa lei, mas eu acho que ela é a única alternativa que se 
tem numa sociedade que é muito desigual. Então, você tem cotas porque, 
pois você não consegue soluções para colocar as pessoas na universidade, 
para colocar as pessoas com acesso a determinadas coisas. (Prof. Cláudio, 
branco, grifos do autor)

Há um entendimento do governo que esse grupo “coitado” ficou isolado 
do processo, onde a nação mais forte veio por cima e não deu oportuni-
dade para eles. [...] Só que eu (considero) ela tá indo para um limite no 
nosso caso em particular que há uma mistura, uma miscigenação muito 
intensa no Brasil (Prof. Armando, amarelo, grifos do autor).

Percebe-se nas falas dos docentes a presença de elementos fomen-
tadores do mito da democracia racial e críticas relacionadas com a 
chamada racialização de políticas públicas. Os argumentos sobre a pre-
sença da mestiçagem e a dificuldade em dividir pessoas em raças pode ser 
notado nas passagens apresentadas. Guimarães (1999) discute como este 
ideário antirracialista está fortemente cristalizado no modo de ser do bra-
sileiro, uma vez que se tornou comum a concepção de que as diferenças 
em relação às oportunidades de vida são decorrentes das classes sociais. 
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Embora as raças não existam do ponto de vista biológico, elas são 
orientadoras de formas de classificação e identificação influenciadoras 
de atitudes e ações que repercutem em contrastes marcantes em termos 
de indicadores sociais relacionados com a população negra e represen-
tam um construto teórico importante para a discussão do racismo e da 
discriminação que atinge os pretos e não brancos. 

O olhar do membro da equipe de gestão participante, por sua 
vez, merece uma análise diferenciada, apesar de aproximações com os 
posicionamentos dos professores supracitados. Para o integrante da 
Direção Geral da universidade, as cotas são percebidas como um “mal 
necessário”. Existe um discurso de defesa da reserva de vagas em função 
da necessidade “nivelar oportunidades” numa sociedade onde as pessoas 
de “classes mais baixas” têm “menos condições”. Todavia, inicialmente, 
a posição apresentada é contrária às cotas por motivos raciais. Nova-
mente é notório o entendimento e priorização da “questão social” como 
causadora de iniquidades. 

Eu acho que a Lei de Cotas, como eu falei, é uma forma de nivelar as 
oportunidades, entre aqueles que tiveram mais oportunidades na vida e 
àqueles que tiveram menos oportunidades, menos condições. (...) Se for 
até pensar, eu sou até um pouco contra a cota racial 

(...) Então, a base da cota não é a cor, é a escola pública. Então, eu de-
termino que a escola pública é a prioridade, quer dizer, o aluno oriundo 
da escola pública, porque é o aluno que normalmente tem menos recursos. 
Agora, nas outras categorias, eu acho que não haveria necessidade de 
se diferenciar, por exemplo, o indígena, o negro. (Prof. Mauro, branco, 
grifos do autor).

O relato inicial do membro da equipe de gestão remete ao intento 
de eliminar a variável raça do plano interpretativo da realidade a fim de 
privilegiar exclusivamente o pertencimento socioeconômico. De acordo 
com Rosa (2007), esta é uma manifestação da tentativa de desvalorizar 
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as discussões sobre a importância das categorias raciais para se com-
preender as desigualdades materiais constatadas no Brasil.

Ao ser questionado sobre a existência de preconceito racial na 
sociedade brasileira e a respeito de possíveis diferenças nos percursos 
educacionais de negros e brancos, o próprio entrevistado, ao contrário 
dos outros docentes, aparenta fazer reflexões e mudar o posicionamento 
quanto à justificação da reserva de vagas para autodeclarados pretos e 
pardos. Existe o reconhecimento de motivos históricos e a constatação 
de que as pessoas negras estão entre as mais pobres do Brasil.

Existe muito (preconceito racial). É um grande engano, um grande en-
godo, achar que não somos um país preconceituoso. Acho que nós somos 
sim. Mesmo que seja embutido. [...] o aluno negro, até se for pensar por 
esse ponto, eu tenho que concordar também com as cotas para os negros, 
que é justamente essa questão, uma questão histórica, né. Nós temos um 
déficit histórico para com a raça negra, as pessoas com a raça negra (Prof. 
Mauro, branco). 

A modificação do ponto de vista supracitado parece ter relação 
direta com a atividade profissional exercida pelo membro da equipe de 
gestão. Conforme Leontiev (2004), atividade e consciência formam a 
unidade dialética para explanação do psiquismo humano. Como com-
ponente da Direção Geral, existe um contato acentuado com reflexões 
acerca do cotidiano educacional, bem como a necessidade de refletir 
sobre temáticas inclusivas que afetam as diferentes parcelas da popula-
ção universitária. 

Considerações finais

O acesso à universidade representa uma grande conquista e a 
consolidação de direitos para o estudante negro que ingressa no ensino 
superior por meio das cotas. Todavia, a entrada na graduação precisa 
ser acompanhada de condições de permanência e êxito. Para tanto, 
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são necessárias políticas governamentais e institucionais que envol-
vam aspectos diversificados, como a suplementação escolar, moradia 
e alimentação estudantil, entre outros elementos que constituem a 
dimensão pedagógica, social e psicológica dos educandos, assim como 
investimentos voltados para o sistema educacional público, onde se 
encontra a maioria da população pobre e negra.

Notam-se os diferentes sentidos atribuídos às cotas raciais como 
forma de acesso à universidade, destacando-se a relação dos docentes 
brancos com o tema e os posicionamentos marcados pelas concepções 
da miscigenação como elemento propiciador de condições sociais equâ-
nimes e da percepção do racismo como fator inexistente ou irrelevante 
nos percursos estudantis. 

Por conseguinte, entender as especificidades das trajetórias edu-
cacionais, influências familiares e projetos de vida dos alunos cotistas 
surge como uma ferramenta importante para as instituições de nível 
superior em termos de instrumentalização dos educadores com vis-
tas à elaboração de estratégias para favorecer a permanência destes 
estudantes.

Existem muitos desafios a serem vencidos quando se trata das 
relações étnico-raciais no Brasil. Como apontado neste trabalho, o trata-
mento adequado deste tema não prescinde da consideração de aspectos 
sociais e culturais, bem como envolve formação política como elemento 
mobilizador de forças de libertação e emancipação em favor de uma 
sociedade justa e democrática. Todavia, faz-se importante evitar o que 
é apontado por Segato (2003) ao afirmar que a busca pelo reconheci-
mento de direitos à diferença com base na perspectiva das “políticas de 
identidade”, limita-se, frequentemente, a “recursos de admissão”, o que 
resulta na desconsideração da necessidade de realizar questionamentos 
e transformar o sistema.

Por fim, a luta contra o racismo e as diferentes formas de discri-
minação demanda a busca constante pela cidadania plena, libertária, 
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igualitária e participativa. Para isso, é fundamental compreender que a 
universidade precisa cumprir sua função articuladora no alcance e na 
afirmação dos direitos à educação, ao trabalho e às demais áreas huma-
nas essenciais, proporcionando de modo decisivo a garantia de uma 
participação digna no mundo social a todos os cidadãos. Tal empreen-
dimento exige uma educação de qualidade e pluralista, que possibilite 
e contribua para a diversidade das escolhas e das vivências nas mais 
variadas esferas da experiência humana. Do mesmo modo, requer uma 
formação que viabilize um trabalho socialmente reconhecido e que 
enseje a valorização das diferenças e a superação de desigualdades, com 
a criação de oportunidades para o desenvolvimento individual e da 
coletividade ( JUNQUEIRA, 2007).
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4.  COTAS RACIAIS, VIABILIDADE E PRAGMATIS-

MO QUANTO AO ACESSO DE NEGROS(AS) ÀS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS 

Sidney de Paula Oliveira1

Introdução

Este artigo tem como base o texto de dissertação de mestrado 
defendida em 2018 no Programa de Educação da Universidade Federal 
de São Paulo, campus Guarulhos, sob o título “Cotas Raciais ou Sis-
tema Universal: um estudo sobre o acesso de estudantes negros (as) na 
Universidade Federal de São Paulo”, tendo como ponto basilar a inter-
secção entre as áreas do direito e da educação.

Quando da escrita da dissertação, instrumentalizamos o texto 
calcados no que se refere à metodologia em autores do porte de Godoy 
(1995), Paschoal, (2006), Souza (1990), Ianni (1988), Turmena e Aze-
vedo (2013), dentre outro (as) analistas. No que tange à coleta e análise 
dos dados as principais fontes bibliográficas foram Miguel (2010), Piza 
(2002), Moura (1994) Fanon (2008), dentre vários outros (as) autores 
(as) e pesquisadores (as).

Ainda no que se refere a este artigo, enquanto aporte meto-
dológico, nos referimos basicamente à bibliografia contemplada na 
dissertação de mestrado, acrescida de algumas outras referências que 
emergiram após a defesa da dissertação, sendo certo que a análise focou 
também nos desdobramentos das entrevistas com os (as) estudantes 
oportunamente abordados (as).

1 Doutorando no PPGIHDOL- FFLCH-USP, Núcleo Diversitas, Mestre em Edu-
cação pelo Programa de Educação da Universidade Federal de São Paulo.
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A título de continuidade desta introdução, cabe frisar que as polí-
ticas de cotas raciais que possibilitam o acesso de estudantes negros(as) 
ao ensino superior em universidades públicas no Brasil tem sido objeto 
de muitos estudos nas últimas décadas. A partir dos meados da década 
de 2000, quando foi estabelecido o sistema de cotas para negros(as) em 
universidades públicas espalhadas pelo país, acirraram-se as discussões 
sobre discriminação racial, meritocracia, desigualdades no sistema edu-
cacional, dentre outras questões que envolvem as variantes de raça/cor 
e o eventual acesso ao ensino superior no território nacional. 

Em consonância com os estudos que desenvolvemos, trouxemos 
para análise enquanto hipóteses investigativas, as seguintes questões: 
Todo(a) negro(a) deve necessariamente ser cotista? E, de modo mais 
extensivo, ampliando o questionamento: Negros(as) candidatos(as) às 
vagas nas universidades públicas que contemplem as cotas raciais devem 
recorrer às cotas, sempre? Negros(as) que optem pelas cotas raciais carre-
garão a marca indelével de que tiveram acesso ao nível superior apenas e 
tão somente porque foram “agraciados(as)” pelas cotas raciais? Negros(as), 
caso não recorram às cotas raciais, teriam chances de ingresso ao ensino 
público superior? Especialmente numa Universidade Federal?

Partindo dessas inquietações, o objetivo nuclear do trabalho foi 
identificar as eventuais razões que levam estudantes autoclassificados(as) 
e heteroclassificados(as) como negros(as) optarem pela tentativa de 
acesso à Universidade Pública Federal através do sistema universal, ou 
seja, pela ampla concorrência, abrindo mão da possiblidade de ingresso 
via cotas raciais, às quais em princípio fariam jus, exatamente pelo per-
tencimento racial ao segmento negro, desde que lancem mão desse 
modo legítimo, legal e constitucional de acesso, numa atitude cons-
ciente e espontânea.

Um dos pontos norteadores do estudo foi exatamente a questão 
legal, haja vista que o sistema de reserva de vagas, através das cotas 
raciais, vigora formalmente desde 2012, regulamentando essa modali-
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dade de possível acesso às Universidades Federais e Institutos Federais 
de Educação com a aprovação da chamada Lei de Cotas, ou seja, as 
pessoas que eventualmente optem pelo ingresso por essa modalidade 
de ação afirmativa, estão respaldadas por uma lei federal.2

A partir do objetivo nuclear da pesquisa desenvolvida, foram 
eleitos alguns objetivos específicos, dentre os quais, resumidamente, 
identificar como os (as) acadêmicos(as) negros(as) apreendem e com-
preendem o sistema de cotas raciais, como se dão as relações entre 
alunos(as) negros(as) e não negros(as), como operam as relações entre 
cotistas e não cotistas, e a eventual existência de preconceitos e com-
portamentos discriminatórios no interior da universidade em relação 
aos (às) cotistas. Para tanto, lançamos mão, enquanto procedimento 
metodológico para coleta de dados, de entrevistas semiestruturadas 
com os(as) estudantes negros(as) que optaram pelo de ingresso via sis-
tema universal.3

Cabe ressaltar que, independente da classificação e pertenci-
mento racial, as opções feitas pelos(as) estudantes são absolutamente 
legítimas, entendendo-se ou não como negros(as), haja vista a esfera 
volitiva, ou seja, da vontade, conveniência, pragmatismo e opção pessoal 
de cada um(a), podendo o(a) pleiteante, por suas convicções íntimas, 
optar ou não pelas cotas raciais, visando o possível ingresso na univer-
sidade pública, seja a UNIFESP ou qualquer outra federal, estadual ou 
municipal, ou mesmo privada que adote alguma modalidade de ação 
afirmativa.

2 Importante sublinhar que, além da norma legal citada, o Supremo Tribunal Federal, 
à unanimidade, um ano antes da aprovação da Lei de Cotas, em 2011, instado por uma 
agremiação partidária através de uma ADPF, reconheceu a legalidade e constitucio-
nalidade das ações afirmativas, notadamente a modalidade de cotas raciais e, sendo 
pronunciamento terminativo da Corte Suprema, a questão restou pacificada, ao menos 
sob a ótica jurídica/ institucional.

3 Entrevistamos no total 6 (seis) estudantes negros (as) não cotistas, sendo um (a) 
de cada curso de Graduação do campus Guarulhos da Unifesp, quais sejam, Ciências 
Sociais, Filosofia, História, História da Arte, Letras e Pedagogia e, do ponto de vista 
gênero, foram 4 (quatro) mulheres e 2 (dois) homens.
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Relações raciais e as ações afirmativas no Brasil

Pesquisadores (as) diversos (as) já se debruçaram sobre a temá-
tica das relações raciais e ações afirmativas, cunhando conceitos, 
elaborando teorias e reflexões, além de considerações quanto à origem 
das mesmas. Segundo Wedderburn (2005), por exemplo, o conceito de 
ação afirmativa originou-se na Índia, imediatamente após a Primeira 
Guerra Mundial. Para além das ações afirmativas e no tocante ao con-
ceito das mesmas, Gomes (2001), prescreve que as ações afirmativas 
são mecanismos de inclusão com vistas à concretização de um obje-
tivo constitucional universalmente reconhecido – o da efetiva igualdade 
de oportunidades. Já Piovesan (2002) destaca e amplia outras nuances 
conceituais das ações afirmativas além da inclusão, como a proteção, 
ascensão e equiparação de direitos.

As ações afirmativas são medidas especiais de proteção ou incenti-
vo a grupos ou indivíduos, com vistas a promover sua ascensão na 
sociedade até um nível de equiparação com os demais. As ações 
afirmativas constituem medidas especiais e temporárias que, bus-
cando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o 
processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantiva por 
parte de grupos socialmente vulneráveis, como minorias étnicas e 
raciais, dentre outros grupos (PIOVESAN, 2002, p. 190). 

Em relação à adoção das cotas raciais em Universidades Públicas, 
o marco temporal mais relevante no Brasil é o ano de 2001, quando o 
estado do Rio de Janeiro protagonizou o pioneirismo na implementação 
do sistema de cotas raciais para ingressantes, sendo a partir daí substan-
cialmente ampliados os estudos e pesquisas acadêmicas quanto à temática, 
além de inúmeras matérias expostas nos veículos de comunicação. 

Pouco tempo depois da UERJ, a UNB foi a primeira academia 
federal a adotar o sistema de cotas, ainda nos meados dos anos 2000, 
havendo um aumento gradativo e ininterrupto a partir desse marco 
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temporal quanto às ações afirmativas, sendo certo que, com a decisão 
do STF em 2011 e a posterior aprovação da lei federal de cotas em 
2012, as instituições públicas federais de educação passaram não apenas 
a estar respaldadas pela lei federal, mas instadas a cumpri-la, em função 
de a lei impor a adoção das cotas, independente do ponto de vista dos 
titulares das reitorias. Pragmaticamente, se é lei, que seja cumprida. 

Como as ações afirmativas tem por norte a concepção ideal 
de corrigir distorções, permitindo a determinados segmentos sociais 
não hegemônicos, política, social e economicamente falando, como 
negros(as), pessoas com deficiência, indígenas, mulheres, comunidade 
LGBTQIA+, refugiados4, etc., as oposições emergem em especial por 
parte de grupos que pretendem a manutenção de privilégios e, via de 
consequência, a não divisão do poder e as benesses oriundas de um 
sistema de concentração de privilégios nas mãos de alguns segmentos 
sociais específicos, no caso do Brasil, o segmento branco.

Por vezes de modo contido ou velado, como o racismo à brasi-
leira comumente opera, e em outras ocasiões de modo mais visceral, 
há pessoas, pesquisadoras ou não, que ousam se imiscuir no tema, com 
publicações, manifestações na imprensa, redes sociais, etc., tecendo 
argumentos contrários às ações afirmativas e, em especial as cotas 
raciais, atribuindo o lugar de cada um(a) nos espaços sociais e institu-
cionais, segundo a lógica pautada em privilégios sedimentados ao longo 
dos séculos, principalmente num país como o Brasil, que tem histórico 
de passivo com a população mais vulnerável. 

Esse é o caso das ideias defendidas, a título de exemplo, por 
Kamel (2006), que aponta que instituir políticas de preferência racial, 
em vez de garantir educação de qualidade para todos os pobres e dar a 
eles oportunidades para que superem a pobreza de acordo com os seus 

4  Atualmente, o programa no qual desenvolvemos a pesquisa e estudos do Doutora-
do, PPGIHDOL-FFLCH-USP, disponibiliza cotas, além de raciais e sociais, também 
para LGBTQIA+ e refugiados.
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méritos, é se arriscar a pôr o Brasil na rota de um pesadelo, a eclosão 
entre nós do ódio racial. O autor, busca a afirmação de suas ideias argu-
mentando e diluindo as questões de raça com as de classe social. Para ele 
não há questões de relações raciais a serem equacionadas, mas apenas 
situações de pobreza e, “mais que o racismo, a má situação do negro no 
Brasil se deve à pobreza e que não existem atalhos fáceis para superá-la, 
como cotas ou políticas assistencialistas. (...)” (KAMEL, 2006, p. 40).

Quanto às polêmicas, Santos (2016) aponta, por exemplo, que 
uma das principais críticas ao sistema de cotas universitárias diz res-
peito à reificação de identidades a partir de uma política pública que 
reforça o sistema birracial, importado dos Estados Unidos, em um país 
em que a grande maioria da população não se identifica racialmente, 
mas a partir de inúmeros elementos (SANTOS, 2016, p. 183). 

Há ainda muitos (as) pesquisadores (as) que formularam e for-
mulam argumentos contrários às cotas raciais, dentre eles (as) Fry e 
Maggie (2004). Tais autores fazem críticas contundentes principal-
mente no tocante às tentativas de acesso, via reserva de vagas ao ensino 
superior, havendo também estudiosos (as) que procuram, de certa 
forma, “mesclar” o racial com o social, não necessariamente pendendo 
para um ou outro lado, por mais paradoxal que isso pareça nos dias 
atuais, numa perspectiva de interseccionalidade. 

Tais pontos de vista abarcam a perspectiva de uma sociedade que 
ainda insiste em negar o inegável, além de extrapolar para a defesa do 
indefensável, sendo certo que esses argumentos podem ser confrontados 
a partir de estudos de Bento (2005) que assinala que as cotas raciais foram 
conquistadas pela intensa luta do movimento negro contra um sistema 
de privilégios experimentado pela população branca por muitos séculos. 

Nessa perspectiva observa-se que como as ações afirmativas 
ofertam a possiblidade de ascensão e progresso, numa perspectiva de 
mobilidade social ascendente, as oposições florescem, fundamental-
mente porque tais ações afirmativas tocam em privilégios historicamente 
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sedimentados, sendo que derrubá-las é uma necessidade de todo pro-
jeto conservador de sustentação de um status quo sócio-racial baseado 
na dominação hegemônica de uma raça sobre a outra (WEDDER-
BURN, 2005, p. 325).

Debatendo, entre outros assuntos, acerca da implantação de cotas 
nas universidades, e uma possível ameaça aos grupos hegemônicos, for-
matando o raciocínio também sobre as polêmicas, Lima, Neves e Silva 
nos trazem a seguinte reflexão: 

As análises nos conduzem a pensar que, independente de resol-
verem ou não a flagrante desigualdade entre brancos e negros no 
nosso país, as políticas de ação afirmativa, com destaque para as 
cotas raciais, estimulam o debate sobre raça, racialização, justiça 
e racismo numa sociedade que sempre pareceu dormir no berço 
esplendido do mito da democracia racial. Se as cotas são “certas” 
ou “erradas”, “justas” ou “injustas”, é um tema de profundos deba-
tes e polêmicas. Para nós, no entanto, não restam dúvidas de que 
elas têm permitido um enorme avanço no interesse e produção de 
reflexões sobre o racismo no Brasil. E tem trazido à luz da crítica 
antigos mitos legitimadores das assimetrias de poder entre brancos 
e negros, a exemplo da ideia de preconceito de classe e não de cor 
(LIMA, NEVES e SILVA, 2014, p. 158). 

No entanto, devemos considerar que as ações afirmativas, de modo 
genérico, não causam tanta oposição e até aversão, sendo as cotas raciais 
o ponto nevrálgico das objeções. Dentre vários (as) pensadores(as), 
Vieira, (2015) aponta que a crítica e recusa não são em relação às políti-
cas de ação afirmativa como um todo, mas especificamente relacionadas 
às cotas para negros. Assim apuramos que, para muito além de questões 
outras, a perspectiva cromática, negra, é a que causa tanto incômodo, 
restrição e oposição, ou seja, a cor das cotas continua a causar toda uma 
celeuma em função dos papéis e locais histórica e socialmente atribuí-
dos a negros(as) e não negros(as), mesmo contemporaneamente.
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As dúvidas que versam sobre os lugares a serem ocupados por 
tais ou quais atores sociais vão, num crescente, por vezes adquirindo 
contornos de ansiedade e medo. Appadurai (2009) manifesta preocu-
pação quanto a isso, pontuando que essas formas de incerteza criam 
uma ansiedade intolerável sobre o relacionamento de muitos indivíduos 
com os bens proporcionados pelo Estado.

A preocupação de Appadurai se dá, fundamentalmente, em 
decorrência das nuances da globalização que trouxe uma série de novas 
questões quanto à paradigmas e relações referente às fronteiras, reais 
e simbólicas, e os conflitos étnico-raciais ao redor do planeta e, ainda 
para o autor: 

Cada tipo de incerteza ganha maior força sempre que há movi-
mentos (seja qual for o motivo) de pessoas em larga escala, quando 
novos benefícios ou riscos estão ligados a identidades étnicas em 
grande escala, ou quando as redes existentes de conhecimento da 
sociedade sofrem a erosão provocadas por boatos, pelo terror ou 
por movimentos sociais. Quanto uma ou mais dessas formas de 
incerteza social está em jogo, a violência pode criar uma forma ma-
cabra de certeza e pode tornar-se uma técnica brutal (ou procedi-
mentos de revelação de origem) de atuação sobre “eles” e, portanto, 
sobre “nós” (APPADURAI, 2009, p. 16).

Podemos extrair do raciocínio externado pelo pesquisador que o 
acesso de negros(as) a determinados espaços, universidades em particu-
lar, dentre outros, seria um risco para a manutenção do estado de coisas, 
daí advém o alerta sobre os perigos de algumas identidades étnicas, 
quiçá em considerável, escala se apropriarem da produção de conheci-
mentos e instâncias de poder, pesquisas, estudos e protagonismos em 
locais outrora quase que interditos, como as academias

“Nós” e “eles” sempre pautaram as relações raciais, mas não apenas. 
Implicações de classe, gênero, origem, nacionalidade, orientação sexual, 
regionalidade, religiosidade, crença etc., se fazem presentes nesses anta-
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gonismos e confrontos que se perpetuam, tudo isso sendo potencializado 
pelas relações que se tornaram globais.

Referindo-se às questões de domínio e subordinação, Collins 
(2016) aponta que tanto ideologias racistas como sexistas comparti-
lham a característica comum de tratar dominados – os “outros” – como 
objetos aos quais faltam plena subjetividade humana. E também com-
plementa a pesquisadora em apreço pontuando que:

Uma característica fundamental dessa construção é a categorização 
das pessoas, coisas e ideias em termos de sua diferença umas com 
as outras. Por exemplo, os termos em dicotomia tais como branco/
preto, masculino/feminino, razão/emoção, fato/opinião e sujeito/
objeto apenas ganham significado em termos de sua relação de di-
ferença de sua contraparte em oposição. (...). Como raramente essas 
dualidades representam relações de igualdade na diferença, a relação 
inerentemente instável é resolvida ao subordinar-se uma metade de 
cada par à outra. Dessa forma, brancos dominam negros, homens 
dominam mulheres, razão é aclamada como superior à emoção em 
garantir a verdade, fatos superam opinião ao avaliar conhecimento 
e sujeitos dominam objetos. A diferença de oposição dicotômica 
invariavelmente implica relações de superioridade e inferioridade, 
relações hierárquicas que se enredam com economias políticas de 
dominação e subordinação (COLLINS, 2016, p. 108/109).

Para perpetuar o domínio, se aparta, se discrimina e se confina 
alguns segmentos em determinados espaços sociais, físicos e geográ-
ficos, sendo que as inciativas para obstar o acesso da população negra 
às universidades públicas, também através dos ataques às cotas raciais, 
são sintomáticas nesse sentido, e a maneira como os(as) estudantes 
negros(as) podem encarar as cotas está sujeita a essas variantes.

Nessa perspectiva, não se espera ou se deseja por parte de muitos 
setores da sociedade, que o(a) negro a) esteja na universidade, com espe-
cial relevo a pública e, caso esteja, que seja, em última análise, via cotas 
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raciais. A parte que lhe cabe, por esse modo de acesso, a um espaço tra-
dicional e hegemonicamente branco. A reserva que lhes é destinada, por 
lei, benevolência, assistencialismo, ou até privilégio, em síntese, o que faz 
jus o povo negro. Quando este(a) negro ingressa na universidade pública, 
sem recorrer às cotas raciais fica, ou poderia ficar, duplamente visado(a). 
Em primeiro porque adentrou a um espaço que não lhe pertence ou per-
tenceria e, em segundo, porque ousou ignorar aquele quinhão percentual 
que seria seu e para os(as) seus(suas), ou seja, as cotas raciais. 

Confrontando isso, por vezes temos estudantes negros(as) 
refratários(as) às cotas raciais, não por oposição sistemática a tal polí-
tica afirmativa na prática, mas em função do vislumbrar de possíveis 
implicações e consequências quanto à escolha desse modo de possível 
acesso, que ensejaria questionamentos. Consequências e implicações 
possíveis quanto ao não se querer o status de cotista seriam eventuais 
constrangimentos advindo dessa condição e, tratando especificamente 
da realidade afro-americana, se posiciona West assim:

Alguns começaram a sentir-se constrangidos com o modo como 
eram encarados por seus pares da classe média. A mobilidade obti-
da por intermédio do já mencionado programa de “ação afirmativa” 
gera um amor-próprio frágil e uma aceitação social duvidosa para 
os negros da classe média (WEST, 1994, p. 70).

Ainda segundo West, uma política de ação afirmativa passível de 
ser posta em prática foi o melhor acordo e concessão que se pôde alcan-
çar, donde vemos que o autor encara as cotas como acordo social que, 
evidentemente, pressupõe necessárias concessões e, além disso, indica 
como tais ações devem ser, pragmaticamente, encaradas:

Os progressistas deveriam encarar a “ação afirmativa” não como a 
solução principal para a pobreza, nem como meio suficiente para 
a igualdade. Devemos considerá-la principalmente como algo que 
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desempenha um papel restritivo: garantir que as práticas discrimi-
natórias sejam atenuadas (WEST, 1994, p. 82).

Importante pontuar que, de acordo coma ponderação acima refe-
rida de West, em não sendo a solução preponderante, os(as) estudantes 
negros(as) estão absolutamente legitimados a lançar mão de recursos 
outros que não cotas raciais, dependendo das circunstâncias que se 
apresentam, inclusive mais ou menos vagas por um ou outro sistema de 
acesso, curso, turno, período, etc.

Contudo, sempre há as ressalvas, comumente utilizadas de modo 
enfático e distorcido, já que há sempre no horizonte uma expectativa 
e perspectiva no tocante ao que se espera de determinados segmentos 
sócio-racias, inclusive o segmento social negro. A presença na Unifesp 
via sistema universal pode se tonar, portanto, duplamemte incômoda, 
pois os(as) ingressantes ocupam lugares que não são destinados aos(às) 
negros(as) e via de consequência, deixam de ocupar lugares destinados 
aos(às) negros(as), como em princípio se espera ou se espera. Na Uni-
fesp, campus Guarulhos, isso se mostra de modo mais nítido também 
em função do considerável contingente negro de acadêmicos(as), com 
ou sem cotas raciais, adoptas por conta da lei. 

No que se refere ao aspecto estritamente legal, não há qualquer 
questão a ser equacionada, haja vista que, atualmente, a modalidade de 
ação afirmativa intitulada cotas raciais, está abarcada numa Lei Federal, 
n.º 12.711 de 2012, discutida, aprovada e sancionada pelas instâncias 
competentes, respectivamente congresso nacional e o executivo federal, 
proporcionando essa via ingresso à educação superior para o segmento 
social negro, caso entenda oportuno.

Contudo, segundo Gomes (2000), a educação é precisamente 
um exemplo perfeito do divórcio entre a lei e a realidade, entre meras 
proclamações jurídicas e direitos efetivamente assegurados, havendo a 
ressalva de que o ponto de vista externado pelo ex ministro do STF, 
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no caso, é anterior a lei federal de cotas. Gomes, porém, tratando das 
distorções no ensino superior público, aponta que:

A injustiça se torna ainda mais intolerável em se tratando de ensi-
no universitário. Aqui a equação se inverte: as boas universidades 
são as públicas (...) no Brasil, boa qualidade de ensino universitário 
se confunde com universidade pública. Pouquíssimas universidades 
privadas oferecem ensino de razoável qualidade (GOMES, 2000 
p. 401).

Ainda quanto ao formalismo que, ante a costumeira possibilidade 
de questionamentos e ataques diversos, cumpre frisar que a implemen-
tação de ações afirmativas antecede a própria lei de cotas, considerando 
a imposição ao Estado da necessária promoção da igualdade para além 
de meramente reprimir atos atentatórios ao povo negro, além de outros 
segmentos sociais, como os indígenas, pessoas com deficiência, etc.

Quanto às disposições que compromissam o Estado a não adotar 
uma postura meramente contemplativa, mas sim uma perspectiva pró-
-ativa, Silva Jr. (2000) destaca que numa sociedade como a brasileira, 
desfigurada por séculos de discriminação generalizada, não é suficiente 
que o Estado se abstenha de praticar a discriminação em suas leis. E, 
aprofundando a reflexão conclui o professor:

Incumbe ao Estado esforçar-se para favorecer a criação de condi-
ções que permitam a todos beneficiar-se da igualdade de oportuni-
dade e eliminar qualquer fonte de discriminação direta ou indireta. 
A isto dá-se o nome de ação positiva, compreendida como com-
portamento ativo do Estado, em contraposição à atitude negativa, 
passiva, limitada à mera intenção de não discriminar. A nota ca-
racterística da promoção da igualde, portanto, distingue-se por um 
comportamento ativo do Estado, em termos de tornar a igualdade 
formal em igualdade de oportunidade e tratamento (SILVA JR., 
2000, p. 380).
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Está postura proativa do Estado está abarcada de maneira con-
tumaz no próprio texto da vigente Constituição de 1988 que versa, 
literalmente o seguinte: Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.

Mesmo diante de todo o aspecto formal que possibilita transfor-
mações, ainda é frequente a associação da população negra às atividades 
de pouco prestígio social, sendo que isso se dá, também, pelo perverso 
racismo estrutural, e o fato de a esmagadora maioria dos(as) negros(as) 
se encontrar na base da pirâmide social, atuando em funções considera-
das subalternas e, via de consequência, negros(as) apartados do ensino 
formal, notadamente o superior.

Segundo Gomes (1995) juntamente com o ambiente escolar, 
é na comunidade que o negro se defronta com ações racistas e dis-
criminatórias, com os estereótipos que marcam os pertencentes a esse 
segmento racial.

Há também um entendimento, raso e distorcido, de que o acesso 
a algum equipamento público, uma universidade por exemplo, atra-
vés de algum tipo de ação afirmativa, configuraria uma limitação ou 
incapacidade por parte de quem lança mão desse recurso. Daí advém 
algumas imputações preconceituosas direcionadas à população negra, 
como indolência, preguiça, etc., sem que sejam avaliadas questões his-
tóricas, políticas, econômicas e sociais, absolutamente necessárias para 
análises críticas, aprofundadas, coerentes e isentas.

Assim, para alguns críticos, as cotas representariam e reforçariam 
as imputações negativas, advindo daí, talvez, um motivo, ainda que não 
totalmente deliberado e consciente, de não se querer a identificação de 
cotista por negros (as) autodeclarados (as) ou não, especialmente no 
campus Unifesp Guarulhos, conforme estudo que desenvolvemos.

Na condição de Negro(a) Autoclassificado(a) tenho ou teria que 
ser, necessariamente, um cotista? 
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Está interrogação passou a nos intrigar, mesmo antes do desen-
volvimento da pesquisa de mestrado concluída em 2018 ao notarmos, 
inclusive em algumas rodas de conversas informais, certa repulsa e/ou 
ressalva advinda de alguns negros(as), enquanto público e objeto de 
investigação que nos importava e importa, pelas cotas raciais e, com 
alicerce nas ponderações narradas até aqui, podemos extrair alguns 
raciocínios a título de hipóteses vinculadas a algumas negações: 

Sou negro(a), não tenho, necessariamente, que trabalhar ou me 
habituar às atividades laborativas socialmente desprestigiadas. Ainda 
enquanto negro(a) não tenho que me conformar com a situação fática 
de a esmagadora maioria da população negra no Brasil, consideradas 
todas as variáveis sociais, históricas e econômicas, estar confinada na 
base da pirâmide social brasileira. E, ainda, enquanto negro(a) plei-
teante a vaga na universidade pública, não tenho que, necessariamente, 
recorrer às políticas afirmativas de cotas raciais visando o acesso.

Seguindo o raciocínio, por óbvio, na condição de negro(a), não há 
que se compactuar com os adjetivos preconceituosos tradicionalmente 
atribuídos aos negros(as), como incapazes, indolentes, preguiçosos, etc., 
adjetivos esses que, ainda que a pessoa não tenha questões de autoes-
tima baixa, podem contribuir negativamente para ações individuais e 
coletivas visando mobilidade social ascendente, sendo o acesso à edu-
cação superior uma possibilidade que se apresenta de modo concreto. 

Na condição de negro(a) acadêmico(a) cursando o que de direito 
numa universidade pública que tenha programa de ação afirmativa e, 
atualmente, cumpra com os ditames da Lei de Cotas, não deve haver, 
em princípio, a percepção geral de que todo(a) negro(a) é, pelo fato 
simples e aprioristicamente notório de ser negro(a), cotista. Também, 
sendo negro(a) não se pode atribuir a pessoa a condição de usurpador(a) 
de vaga, até em função de a vaga, idealmente, não possuir dono(a).

No que se refere à militância política, como muitas vezes se 
cobra do(a) estudante, este(a) se autoclassificando como negro(a), 
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tendo acesso a bens culturais e com nível educacional acima da média 
da sociedade, superando eventualmente a escolaridade mais baixa de 
pais e avós, não se pode exigir que a pessoa seja ativista dos movimentos 
sociais negros, de modo orgânico ou não. 

E, em última análise, sendo a pessoa negra, não há que, peremp-
toriamente, ser cotista, já que, como dito, as cotas raciais em todo e 
qualquer certame, estão adstritas à opção pessoal de cada u(a), negros 
(as), pobres, mulheres, pessoas com deficiência, indígenas e/ou outros 
segmentos minoritários da sociedade, ou mesmo majoritários nume-
ricamente, mas que sejam vitimados historicamente por toda sorte de 
discriminações e exclusões diversas.

Todas essas negativas são legítimas e, já que estamos na seara 
da negação, também não depõe contra a negritude tais negativas, nem 
maculam o sentimento de pertencimento racial de quem as pronuncia. 
Aliás, são paradigmas, em sentido amplo, das manifestações de quem 
se opõe aos rótulos e aos locais que o racismo pretende impor como 
lugares de negros(as).

Em nosso estudo no qual tivemos como objeto os(as) estudan-
tes ingressantes na Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, 
sendo o lócus o Campus Guarulhos, levantamos mediante entrevistas 
individuais, que a não opção de alguns(as) estudantes pelo ingresso via 
cotas raciais, poderia, como hipótese, estar atrelada a alguns pontos e 
interrogações, dentre as quais:

Haveria, ao menos no plano hipotético, algum receio dessa iden-
tificação de cotista? A identificação poderia, eventualmente, marcar 
negativamente a trajetória estudantil/acadêmica ou profissional e pes-
soal? Haveria questões atreladas à competência e capacidade cognitiva 
dos(as) cotistas na visão dos(as) entrevistados (as)?

É sempre conveniente e oportuno apontar que, no tocante à 
questão de escolha, não há ou deveria haver, censura ou questionamento 
prévio quanto à decisão de quem não opta pelas cotas raciais, visto que, 
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do ponto de vista formal, o próprio texto legal permite tal ou qual opção 
por parte dos(as) interessados(as) ao ingresso nas universidades.

Porém, antes de nos aprofundarmos nessa questão paradigmática 
das escolhas, convém nos atermos a algumas ponderações de ordem 
identitária, principalmente num país com um passivo de miscigenações, 
muitas vezes forçadas, através de estupros, por exemplo, além de ques-
tões envolvendo a fatídica democracia racial, ainda não devidamente 
equacionadas, e o racismo dito cordial, sempre incisivamente questio-
nado pelos movimentos sociais negros.

Para efeito deste texto a referência à identidade negra, que 
orienta a eventual opção do modo de concorrência objetivando o acesso 
às universidades públicas e/ou outros certames como concursos públi-
cos, programas de bolsas de estudos e editais diversos que estabelecem 
reserva de vagas para negros(as), guarda relação de pertinência direta 
com o fenótipo, entendendo-se este como as características físicas que 
marcam o que está contido no exterior das pessoas, ou seja, tom/cor da 
pele, textura dos cabelos, formato do nariz, lábios, cor dos olhos, etc.5

Por óbvio, a característica mais acentuada com a qual as pes-
soas são auto ou heteroclassificadas é a cor/tom da pele, absolutamente 
considerável em países como o Brasil, que não tem a perspectiva iden-
tificatória como os Estados Unidos, por exemplo, onde prevalece o 
sistema da “gota de sangue”, independente do tom ou cor da pele e 
outras nuances físicas exteriores.6

5 Conforme nosso estudo no mestrado, abordamos isso no item que tratou dos “Tri-
bunais Raciais”, responsáveis por aferir e constatar se o (a) candidato (a) ao ingresso 
poderia ser visto e “tratado” como negro (a), sendo certo que tal aferição foi durante 
muito tempo parte integrante dos processos seletivos, havendo ainda alguns critérios 
muito semelhantes.

6 Segundo artigo de lavra de Roberta Fragoso Menezes Kaufmann e intitulado “Mo-
delo de Política Racial Americano não serve ao Brasil, publicado no portal Conjur: 
“Apenas uma gota de sangue negro, enegrecia a pessoa, ainda que, aparentemente, o 
indivíduo fosse branco. Mesmo com a adoção da regra do one drop rule, os negros atual-
mente nos Estados Unidos compõem apenas 13% da população.” www.conjur.com.br 
(Consultado em 23 de agosto de 2019).
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No estudo desenvolvido no campus Guarulhos da UNIFESP, 
essas questões referentes à identidade e pertencimento racial aflora-
ram, até em função de, entre os (as) seis entrevistados, três deles(as) 
estarem imersos(as) no limbo da dualidade racial, branco/preto, 
embora tenham se identificado, peremptoriamente, como negros(as), 
isso em decorrência do tom de pele, conforme breves fragmentos 
extraídos das entrevistas:

A questão da identidade, né? Sou filha de um casamento inter-
-racial, tenho uma irmã branca, e isso foi me colocando na minha 
trajetória de vida, os abismos entre minha mãe, minha irmã, que 
são mulheres brancas. (Malika). 

Não adianta eu falar que eu sou branca, eu não tenho os mes-
mos privilégios das brancas, eu achei que eu não era preta, mas eu 
nunca achei que eu era branca. Mas é essa coisa, né? Negrômetro. 
(Makini).

Refletindo sobre as questões e as nuances identitárias e as 
variáveis de miscigenação, o Professor Antonio da Costa Ciampa, na 
Apresentação do Livro “Mulato: negro-não negro e/ou branco-não 
branco” trouxe à baila o seguinte raciocínio:

Se é preciso examinar como o sujeito se auto identifica, isto, ainda 
que necessário, não é suficiente. É preciso ainda que haja o re-
conhecimento, pelos outros, dessa auto identificação, podendo fa-
zer com que a construção da identidade ocorra de modo diferente 
de uma e de outra. Ou seja, identidades de fato não se definem 
por características de indivíduos, mas por relações entre indiví-
duos, sempre em movimento, daí se poder dizer que identidade 
é metamorfose (...). Há coisas novas que virão e coisas passadas 
que sobrevivem apenas como cicatrizes, nem sempre perceptíveis 
(CIAMPA, 2002, P. 15)
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O texto de apresentação referido faz parte do livro fruto da Dis-
sertação de Mestrado da professora Eneida de Almeida dos Reis que, 
partindo da própria experiência pessoal, passou por um árduo pro-
cesso de construção da identidade, “se libertando” ao longo do tempo 
da identificação “mulata” para assumir sua condição de negra, segundo 
ela. Observa-se aí, sendo possível fazer um breve paralelo, acerca da 
eventualidade de um(a) possível pleiteante à vaga na universidade caso 
queira concorrer via cotas e esteja no limbo entre a negritude ou bran-
quitude, terá que fazer a opção. 

Essa “metamorfose”, conforme dissecada ao longo do texto da 
Dissertação referida, foi um processo, gradativo e doloroso, como a 
própria autora pondera, inclusive, após determinado tempo, se cons-
cientizando da perspectiva pejorativa do termo “mulato” com o qual se 
identificou durante longo tempo, e que muitas vezes, ante às circunstân-
cias, fez questão de avocar para si própria, como referência identitária 
do ponto de vista racial.

Uma das indagações que por vezes atormentam estudantes plei-
teantes a vaga no ensino público superior através das cotas raciais é 
exatamente a identificação ou autoclassificação, requisito básico e 
indispensável visando a opção pela concorrência nos certames das uni-
versidades públicas, via SISU/ENEM, como é o caso da UNIFESP, 
campus Guarulhos.

Em nosso estudo, alguns (as) estudantes apontaram esse aspecto 
dúbio e, as vezes contraditório, inclusive temendo possíveis questio-
namentos caso fizessem a opção pelas cotas raciais: Eu não optei pelas 
cotas porque eu tinha medo que alguém me dissesse que eu não era preta. 
(Makini). Eu tinha pontuação para poder entrar por livre, aí eu não optei. 
A única coisa que eu pensei e penso, até agora, é que eu abri mão porque tinha 
pontuação. (Damany).

Outro ponto relevante se refere à exposição, no âmbito da uni-
versidade, na condição de negro(a), e as opções pelas cotas ou não: As 
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cotas são coisas que eu raramente todo, normalmente não digo se sou ou se eu 
não sou cotista. (Nyasha). Acho que existe por conta do racismo, não querem 
se expor. Muitos cotistas não dizem, não, preferem esse silêncio, esse segredo, 
porque socialmente ele vai ser cobrado. (Damany).

Nessa perspectiva, a possibilidade e eventualidade de cobranças 
e questionamentos, notadamente quanto a capacidade de ali estarem, 
na universidade pública tão almejada, também pode ser considerado 
fator de inibição, em razão da exposição como eventuais cotistas. Além 
disso, há uma visão abrangente, no interior do espaço acadêmico de que 
todo(a) negro(a) é cotista, ou visto(a) como cotista, bastando para tanto 
que seja negro(a).

No que se refere às relações entabuladas entre negros(as) cotis-
tas e não cotistas, apuáramos que todos(as) os(as) negros(as) são 
objeto de observação, exatamente pela percepção de que todos(as) são 
identificados(as) como potenciais cotistas, sendo ou não optantes pelas 
cotas raciais, bastando para tanto ser negros(as). Cumpre sublinhar 
que, em sendo vistos(as) como cotistas podem ser considerados como 
usurpadores(as) de vagas que não lhes pertenceriam, daí uma das razões 
de não se querer a identificação de cotistas. 

A questão de a pessoa ser notada em alguns espaços vai de 
encontro à ponderação de Piza, 2003, que aponta que é essa excessiva 
visibilidade grupal do outro e a intensa individualização do branco que 
podemos chamar de “lugar” de raça:

Um lugar de raça é o espaço de visibilidade do outro, enquanto 
sujeito numa relação, na qual a raça define os termos desta rela-
ção. Assim, o lugar do negro é o seu grupo como um todo e o 
do branco é o da sua individualidade. Um negro representa todos 
os negros. Um branco é uma unidade representativa apenas de si 
mesmo (PIZA, 2003, p. 72).
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Na academia, no caso a UNIFESP campus Guarulhos, o 
conjunto negro, aprovado no certame de ingresso, independente de 
cotistas ou não, é visto como representante de todo o segmento racial 
negro, e para além disso, também é visualizado, no conjunto, como 
cotista. 

Considerações/Conclusões

Muitas famílias negras brasileiras contemporâneas cujos pais, 
mães, avós e ancestralidades múltiplas não tiveram acesso à educação 
que se pretendeu universalizada em determinado momento, incenti-
varam a educação pública formal e atuaram, objetivamente, no sentido 
da superação da condição modesta atingida por ancestrais, propor-
cionado às gerações atuais e vindouras condições para enfrentar a 
desesperança e, o acesso à universidade pública é uma possibilidade 
de transformação do estado de coisas numa perspectiva assertiva e 
ascendente.

A tradição branca, burguesa, cristã e ocidental que pretendeu 
submeter a população negra na condição de subalternidade difere, dia-
metralmente, da tradição negra que é realçada por ativistas negros(as) 
como uma marca de superação, especialmente os(as) militantes na 
área da educação pública e plural, estando aí abarcadas as cotas raciais 
tanto pleiteadas pelos movimentos sociais negros.

Talvez, no íntimo dos(as) estudantes que abram mão da con-
corrência via cotas, haja interrogações que versam sobre aceitação e 
legitimidade para ocupar o espaço na universidade pública, o que gera-
ria certa resistência às cotas enquanto modalidade legítima de acesso, 
contudo, até em função de se evitar embates, por vezes essas questões 
não são publicamente externadas. Assim, invariavelmente, estudantes 
negros(as) preparados (as) para o enfrentamento do certame, se vêm, 
por vezes, numa encruzilhada: optar pelas cotas e talvez ter que lidar 
com alguns estigmas e insinuações/acusações vindas de segmentos 
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contrários às cotas, geralmente segmentos racistas ou lançar mão do 
sistema universal de concorrência, mesmo projetando que, pela condi-
ção de negro, podem ser identificados (as) como cotistas:

Eu não optei pelas cotas porque eu tinha medo que alguém me 
dissesse que eu não era preta. (Makini).

Eu acho que os professores, eles meio que tentam adivinhar quem 
são os cotistas e eles atacam sutilmente. (Nyasha). 

Isso é falado em sala, menos preparado, não sabe escrever direito. 
(Damany). Só entrou aqui por causa de cotas, porque você não é 
capaz. (Makini)

Quando você se coloca como cotista, coloca-se uma dúvida. Você é 
negro, você está passando na frente de alguém. (Nyasha). 

Socialmente ele vai ser cobrado. Ah...você entrou pelas cotas...ah, 
entendi. (Damany).

Em nosso estudo, a títulos de considerações finais, apontamos 
que não se espera ou se deseja que o (a) negro (a) esteja numa univer-
sidade, com especial relevo a pública e, caso esteja, que seja, em última 
análise, via cotas raciais. 

Se encaramos as cotas raciais simbólica e alegoricamente como 
“um lugar”, tal lugar pode pertencer a quaisquer pessoas que, se enten-
derem adequado e oportuno, de modo deliberado e consciente, se 
proponham a disputar e ocupar tal lugar, via certames oficiais e, também 
de modo legítimo, enquanto negro(a) ninguém tem, necessariamente, 
que ser cotista.

Nuances quanto ao número de vagas, período noturno, diurno 
ou integral, curso, campus, modalidade do curso, atualmente presen-
cial ou à distância, projeções via SISU, ENEM, universidade pública 
ou privada, vide o PROUNI ainda em voga, possibilidade de não ser 



106

considerado(a) negro(a) ao final do processo seletivo por uma banca de 
aferição, etc., são questões pragmáticas que se apresentam.

Pelo que aferimos através da pesquisa, é com base nessas varian-
tes todas que os(as) candidatos(as) às vagas nas universidades públicas 
se ancoram, numa perspectiva de que a possibilidade e/ou viabilidade 
de acesso seja a mais efetiva, independente das nuances raciais, sem que 
sejam desprezadas tais nuances.
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5. A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

PARA ACESSO À PÓS-GRADUAÇÃO: (SOBRE)

VIVÊNCIAS ÉTNICO-RACIAIS NO PROGRAMA 

“ABDIAS DO NASCIMENTO”

Edna Martins 

Melvina Afra Mendes de Araújo

Carlos José Lírio 

Introdução

As políticas de ação afirmativas constituem uma gama de estra-
tégias, leis e ações que tiveram origem a partir de experiências nos 
Estados Unidos e em vários outros países do mundo. Tais políticas 
encontram-se imbuídas de buscar soluções com iniciativas voltadas a 
dirimir desigualdades e equiparar  direitos das minorias étnicas, raciais 
e de gênero. 

O histórico da implantação das políticas de ação afirmativa 
no Brasil nos remete à década de 1980, quando o deputado federal 
Abdias Nascimento tenta aprovar o projeto de Lei n. 1.332/1983 pro-
pondo ações compensatórias de reparação devido às centenas de anos 
de opressão e discriminação da população negra. MOEHLECKE 
(2002) aponta que tais ações previam reserva de 20% de vagas para 
mulheres negras e 20% para homens negros em concursos públicos, 
além de bolsas de estudos e outras ações que consistiam em ofere-
cer subsídios institucionais para a erradicação de práticas racistas e 
mudanças educacionais, incluindo a inserção obrigatória do ensino da 
história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Embora tal 
projeto não tenha sido aprovado naquele momento, tais reivindicações 
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continuaram sendo pauta de luta do movimento negro no Brasil (p. 
204). 

Após quase duas décadas dessa primeira proposta, foi somente 
em 2001 que a iniciativa de Abdias do Nascimento foi aprovada por 
decisão do Ministério público. Depois disso, as políticas de ação afirma-
tiva voltadas para a população negra começaram a ser implementadas 
no Brasil. Sobre esse assunto, Mayorga; Souza (2012) assinalam que 
ações afirmativas significam 

(...) políticas e práticas públicas e privadas, de caráter compulsório 
ou facultativo, que têm como objetivo corrigir desigualdades his-
toricamente atribuídas e impostas a determinados grupos sociais e, 
por isso, caracterizam-se como compensatórias. Podem incluir ne-
gros, indígenas, mulheres, homossexuais, pessoas com deficiências 
e outros grupos cujos direitos sociais tenham sido desconsiderados 
e não reconhecidos em função do tratamento desigual dado à suas 
diferenças. As ações afirmativas visam à promoção da diversidade 
cultural e da justiça social e procuram corrigir as profundas dis-
tâncias entre negros e brancos em nossa sociedade (MAYORGA; 
SOUZA, 2012, p.265).

Nesta direção, entendemos que a Educação tem sido um dos 
campos mais impactados por tais políticas, já que, a partir da década de 
2001, muitas universidades passaram a implantar o sistema de reserva 
de vagas (cotas raciais). Segundo Oliveira (2021), as primeiras univer-
sidades a adotar o sistema de reserva de vagas com recorte racial foram 
as universidades estaduais do Rio de Janeiro e do Norte Fluminense, 
seguidas pela Universidade de Brasília, primeira instituição federal 
a adotar tal sistema. Desde então, tal ação afirmativa tem mudado 
paulatinamente os índices de alunos pretos e pardos nas instituições 
públicas de ensino superior no Brasil. Tais ações tem se mostrado 
promissoras na reparação das iniquidades averiguadas entre negros e 
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brancos, a partir de indicadores educacionais alarmantes, evidenciados 
antes e depois da existência de tais políticas, haja vista que: 

Quaisquer que sejam as variáveis explicativas do fenômeno da di-
ferença de anos de escolarização entre brancos e negros na atua-
lidade, alguns estudos demonstram que parte do problema está 
associada ao racismo e à discriminação racial presentes em nossa 
sociedade em geral e, em especial, na instituição escolar (SILVÉ-
RIO , 2002, p.117)

Considerando tais perspectivas, o Programa de desenvolvimento 
acadêmico Abdias do Nascimento, nome dado em homenagem ao tra-
balho incansável e transformador do referido militante negro, ocorreu a 
partir do Edital n.º 01 de 28 de maio de 2014 da Secretaria de Educação 
Superior – SESu e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetiza-
ção, Diversidade e Inclusão – SECADI/MEC. Tal Programa objetivou 
a organização de cursos de formação pré-acadêmica com a proposta de 
preparar estudantes para concorrer, de forma igualitária, ao ingresso em 
Programas de Pós-Graduação. Voltados para estudantes negros, indí-
genas ou de baixa renda, público alvo das políticas de ação afirmativa, o 
Programa objetivou atender as necessidades dessa população, possibili-
tando a construção de conhecimento no campo da pesquisa científica a 
partir de um grupo de disciplinas que correspondessem às exigências da 
maioria dos processos seletivos de acesso à pós-graduação. 

No campo das ciências humanas e sociais, na Universidade fede-
ral de São Paulo, o Programa foi desenvolvido no Campus Guarulhos 
e no Campus Baixada Santista, no segundo semestre de 2018, com 
duração de seis meses. O curso esteve estruturado a partir de bases 
temáticas que tinham como centralidade a construção do conheci-
mento numa perspectiva antirracista, considerando a Educação para 
as relações étnico-raciais em discussões de temas sobre o racismo no 
Brasil e modos de resistência. Os estudantes também tinham aulas 
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de técnicas de redação científica e metodologia da pesquisa científica, 
disciplinas essenciais para a construção do trabalho final, que se con-
figurou como um pré-projeto de pesquisa. Todos os estudantes foram 
acompanhados por tutores que, passo a passo, orientavam a escrita do 
projeto de pesquisa, buscando favorecer o aprimoramento da literatura 
científica, indicando leituras e referências, além de fornecerem subsí-
dios para o desenho da metodologia específica proposta em cada um 
dos projetos. 

Nesse sentido, esse texto busca apresentar a experiência de 
professores pesquisadores que atuaram no programa Abdias do Nasci-
mento em dois campos específicos: na disciplina “Técnicas de redação” 
e “Metodologia da pesquisa científica”. Além da apresentação dos con-
teúdos orientadores da proposta de cada disciplina, o trabalho aborda 
as vicissitudes da experiência enquanto perspectiva promissora no 
processo de formação de jovens motivados a mudar o rumo de suas 
histórias de exclusão, vividas em uma escola em que persistem as desi-
gualdades e o preconceito racial. 

A experiência com “Técnicas de redação”

Com o objetivo de apresentar a experiência e discutir a disciplina 
“Técnicas de redação”, ressaltamos a afirmação de Geraldi (2013, p. 
91-2), segundo o qual: “O trabalho social do professor é o do articula-
dor dos eixos epistemológico e das necessidades didático-pedagógicas”. 
Tais necessidades, a nosso ver, referem-se, fundamentalmente, ao for-
necimento de conhecimentos demandados para a aquisição de bens 
primários sociais como direitos, liberdades e oportunidades, além de 
renda e riqueza (Cf. RAWLS, 2008).

Assim, de modo geral, visamos abordar alguns aspectos textuais e 
discursivos que consideramos relevantes para a produção de certos gêne-
ros acadêmicos, em especial, para a produção do gênero textual “projeto 
de pesquisa”. Mas, também, procuramos realizar atividades que envol-
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vessem os referidos aspectos, propiciando discussões e reflexões sobre 
critérios de avaliação das produções textuais exigidas em processos 
seletivos de acesso a cursos de pós-graduação stricto sensu. Da mesma 
forma, objetivamos propiciar aos estudantes a percepção de que tais 
aspectos linguísticos poderiam ser relevantes também na abordagem 
científica de determinados fenômenos e/ou processos sociais, históri-
cos, culturais e políticos. 

E, nesse sentido, dentre os conteúdos trabalhados, enfatizamos 
a variação linguística, englobando temas como níveis de linguagem e 
preconceito linguístico, bem como questões sobre texto, contexto e pro-
dução de sentido, envolvendo coesão, coerência e progressão textual, 
além da argumentação e do letramento acadêmico.

A forma que encontramos para realizar os objetivos do curso, 
inicialmente referidos, foi ministrarmos a disciplina em conformidade 
com o norteamento teórico-metodológico que, do modo como víamos, 
melhor favoreceria o aperfeiçoamento e o sucesso das(os) estudantes, 
neste caso, a perspectiva dos Estudos Críticos do Discurso (ou Análise 
Crítica do Discurso).

Segundo Dijk (2012), os Estudos Críticos do Discurso (ECD) 
não configuram um método de análise do discurso, pois quaisquer 
métodos podem ser mobilizados em função de objetivos de projetos de 
pesquisa, sendo, em geral, os mesmos métodos utilizados pelos estudos 
do discurso em geral. Nesse sentido, esse autor justifica sua preferência 
pela denominação Estudos Críticos do Discurso à designação Análise 
Crítica do Discurso (mais utilizada pela maioria das/os pesquisadoras/
es) afirmando que, a seu ver, a análise do discurso não se configura como 
um método, uma vez que se trata de um conjunto de práticas acadê-
micas transdisciplinarmente realizadas em todas as ciências humanas e 
sociais. 

Todavia, ele afirma que a noção de “crítico” remete a um aspecto 
normativo específico dos ECD, o qual é configurado por certa perspec-
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tiva ou atitude que caracteriza um modo específico de realizar pesquisas 
sociais relevantes. 

Assim, a principal contribuição dos ECD está, justamente, na 
definição e fornecimento das propriedades dessa atitude ou perspectiva 
crítica, as quais podem ser mobilizadas no processo de ensino-apren-
dizagem de leitura e produção de textos, especialmente, nos contextos 
adversos onde impera a violência simbólica, a exemplo daqueles marca-
dos pelo racismo institucional. Segundo Dijk (2012, p. 15), as referidas 
propriedades definirão uma atitude crítica de estudos discursivos se, 
considerando dominação como abuso de poder social por um grupo 
social, satisfizerem ao menos um dos seguintes critérios:

- Relações de dominação [...] [poderem ser] estudadas principal-
mente da perspectiva do grupo dominado e do seu interesse.

-  As experiências dos (membros de) grupos dominados [...] [po-
derem ser] usadas como evidências para avaliar o discurso domi-
nante.

- [A possibilidade de ] [...] ser mostrado que as ações discursivas 
do grupo dominante são ilegítimas.

- [A possibilidade de formulação de] [...] alternativas viáveis aos 
discursos dominantes que são compatíveis com os interesses dos 
grupos dominados.

Além disso, existem metas gerais dos ECD que são consenso 
para a maior parte dos estudiosos desse campo, sendo uma delas (senão 
a principal) o estudo da reprodução discursiva do abuso de poder. 

Na perspectiva crítico-discursiva, o abuso de poder é definido 
como sendo, basicamente, a violação dos direitos sociais e civis das 
pessoas. “Na área do discurso e da comunicação, isso pode significar o 
direito de ser bem ensinado e educado, de ser bem-informado (sic) etc.” 
(DIJK, 2012, p. 29). 
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Essa abordagem da dominação pareceu-nos bastante relevante 
para atividades de leitura e produção do gênero projeto de pesquisa, 
pois, a nosso ver, remete, em grande medida, às relações de poder e às 
relações sociais que os estudantes poderiam vir a vivenciar nos progra-
mas de pós-graduação. Isto porque, segundo Carvalho (2003, p.185-6):

Espera-se dos negros uma linguagem que desconhecem e que não 
sabem como aprender: a linguagem dos brancos acadêmicos. E é 
absolutamente crucial aprender a linguagem acadêmica branca, já 
que o acesso à pesquisa, aos grupos de discussão, às informações e 
aos dados do saber disciplinar que apenas circulam nas interações 
informais dependem da absorção e da desenvoltura no manejo des-
ses códigos secretos do ethos acadêmico. (Grifo do autor)

Outro pressuposto didático-pedagógico a ser considerado é o de 
que as experiências de produção dos projetos de pesquisa, neste curso de 
formação pré-acadêmica, uma vez pautadas pelos ECD, favoreceriam a 
conscientização científica, social e política dos futuros pós-graduandos 
, levando-os a evitar uma pretensa neutralidade epistemológica e a se 
engajarem em favor dos grupos dominados na sociedade, aos quais eles 
próprios talvez pertencessem. Ou seja, havia a necessidade de que os 
estudantes adquirissem (ou reforçassem) certa consciência identitária 
e sentimento de pertencimento a certos grupos sociais em termos de 
gênero, etnia, classe social e/ou profissional para que, então, perce-
bessem as relações de (abuso de) poder em que se inseririam, quando 
estivessem formalmente na condição de candidatas(os) aos cursos de 
mestrado ou doutorado para os quais se inscreveriam.

A incorporação dos princípios dos ECD como norteadores da 
metodologia de ensino a ser empregada no curso em tela possibilita-
ria, por exemplo, considerar e compreender tanto os possíveis conflitos 
entre os futuros pós-graduandos negros e negras e professores orienta-
dores brancos , quanto a resistência à mudança por parte destes últimos 
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como aspectos da imposição de determinados discursos academica-
mente dominantes e, portanto, uma forma de reprodução discursiva 
hegemônica.

Dir-se-ia, então, que essa atitude hegemônica confirma e 
consolida, ainda mais, um processo de exclusão dos candidatos à pós-
-graduação por uma elite simbólica cujos membros são considerados (e 
se consideram) “[...] fabricantes do conhecimento, dos padrões morais, 
das crenças, das atitudes, das normas, das ideologias e dos valores públi-
cos” (DIJK, 2012, p. 45). 

Contudo, aquilo que, a princípio, poderia ser visto como um 
ato de injustiça institucional revela-se, à luz dos ECD, como uma das 
consequências da dominação sofrida por (membros de) grupos sociais 
historicamente oprimidos e desempoderados pela falta de acesso à 
educação de qualidade, submissão a condições de vida socioeconomica-
mente desfavoráveis e, por conseguinte, privados de um dos bens sociais 
mais valiosos que uma pessoa pode/deve ter: o direito à autorrealização 
(cf. RAWLS, 2008). 

Também, cabe aqui mencionar que uma atitude ou perspectiva 
crítico-discursiva considera o seguinte:

O exercício e a manutenção do poder social pressupõe uma estru-
tura ideológica. Essa estrutura, formada por cognições fundamen-
tais, socialmente compartilhadas e relacionadas aos interesses de 
um grupo e seus membros, é adquirida, confirmada ou alterada, 
principalmente, por meio da comunicação e do discurso (DIJK, 
2012, p. 43). 

Ao que se afirma nessa citação pode-se somar outra assertiva, 
ainda mais crucial para este nosso relato de experiência didático-peda-
gógica, a saber: “Note-se, porém, que essa ‘mediação mental’ do poder 
também deixa espaço para graus variáveis de liberdade e resistência 
daqueles que estão subjugados pelo exercício do poder” (op. cit, p. 42). 
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Com efeito, apresentamos, a seguir, o aparato teórico-meto-
dológico que mobilizamo para a exploração do “espaço de liberdade 
e resistência” que, juntos, construímos nas aulas de leitura e pro-
dução de texto do Curso de Formação Pré-Acadêmica de Acesso à 
Pós-Graduação.

O gênero textual projeto de pesquisa: por que e para quê?

Metodologicamente, lançamos mão de aulas expositivas e dia-
logadas, leitura prévia de textos para discussão em sala e atividades 
teórico-práticas, contudo, sempre que possível, utilizando textos autên-
ticos para melhor ilustrar os tópicos abordados. 

Também, a aula inaugural iniciava-se com apresentações indivi-
duais, nas quais os estudantes dispunham de alguns minutos para (se 
quisessem) falarem, brevemente, sobre si e seus interesses de pesquisa. 
Nesse primeiro contato, também nós nos apresentávamos e discor-
ríamos, sucintamente, sobre nossa carreira acadêmica, enfatizando 
sempre nossa origem periférica e a condição de professor/pesquisador 
negro. 

Esse momento inicial de diálogo, em grande medida, servia 
como uma primeira aproximação de vivências e vivenciamentos, sobre-
tudo, visando apresentar o curso como uma oportunidade de troca de 
experiências entre os estudantes, que favoreceria o empoderamento 
por meio da partilha de angústias, dificuldades, dúvidas, expectativas, 
sentimentos e desejos. Tal oportunidade, por sua vez, revelava-se indis-
pensável para romper com a ideia de que a produção de um projeto de 
pesquisa era (e deveria ser) um processo textual-discursivo individual e 
solitário.

Consoante com esse propósito, o texto escolhido para a primeira 
leitura solicitada foi “Ações afirmativas para negros na pós-graduação, 
nas bolsas de pesquisa e nos concursos para professores universitários 
como resposta ao racismo acadêmico”, de José Jorge de Carvalho. Essa 
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atividade inicial de leitura tinha como objetivo favorecer uma primeira 
percepção da relevância da disciplina “Técnicas de redação” (ou melhor, 
“Leitura e produção de texto”, neste caso, mais especificamente, leitura 
e produção de projetos de pesquisa) no interior do curso, mas, mor-
mente, a reflexão sobre o fato de que, no ver desse autor:

No caso dos alunos de pós-graduação, a competitividade coloca os 
estudantes negros sob uma pressão constante devido a uma carên-
cia de capital cultural específico, o que conduz a uma exclusão sim-
bólica de graves consequências para o seu desempenho. [...] [pois] 
É aqui o espaço onde o efeito da segregação, resultante de histórias 
de vida que quase nunca se tocaram, se faz sentir e onde qualquer 
fantasia de mestiçagem como garantia de integração mostra-se 
realmente falsa (CARVALHO, 2003, p.185).

Embora muitos alunos e alunas do curso já tivessem participado 
de processos seletivos de programas de pós-graduação, consideramos 
relevante apresentar (ou reforçar) o fato de que o gênero textual pro-
jeto de pesquisa, para além de se configurar, fundamentalmente, como 
o planejamento de uma pesquisa científica (cf. MOTTA-ROTH; 
HENDGES, 2010), integra um aparato de exclusão acadêmica e social 
extremamente eficiente. Isso porque esse gênero textual, há muito legi-
timado nas instituições de ensino superior brasileiras, materializa, por 
intermédio da modalidade escrita da língua, uma prática social sus-
tentada pela ideia de mérito como meio de aferição de padrões e pela 
concepção de avaliação de “potencial” intelectual, justificando, assim, a 
aprovação ou reprovação de candidatas(os), sempre em conformidade 
com a manutenção de um ethos institucional eurocentrado.

Nesse sentido, Marcuschi (2008, p.161-2) explica:

Pode-se, pois, dizer que os gêneros textuais são nossa forma de in-
serção, ação e controle social no dia-a-dia. [...] Um simples exem-
plo pode dar a dimensão disso: tomemos a atividade discursiva na 
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vida acadêmica: quem controla a cientificidade em nosso trabalho 
investigativo diário? Em boa medida, os gêneros por nós produ-
zidos dão, pelo menos em uma primeira instância, legitimidade 
ao nosso discurso. Nesse particular, certos gêneros tais como os 
ensaios, as teses, os artigos científicos, os resumos, as conferências etc., 
assumem um grande prestígio, a ponto de legitimarem e até impo-
rem determinada forma de fazer ciência e decidir o que é científico. 
E com isso chega-se até à idéia de que não são ciência os discursos 
produzidos fora de um certo cânon de gêneros da área acadêmica 
(Grifos do autor). 

Com efeito, a nosso ver, os encontros semanais (e o curso como 
um todo) abriram um espaço crucial para uma vivência afrocentrada 
de práticas de leitura e escrita, focalizando o papel da língua(gem) 
enquanto elemento constituinte das relações de poder, no que tange 
às dimensões ideológicas e hegemônicas da exclusão/inclusão socioe-
conômica. Mas, mormente, do racismo que, histórica e culturalmente, 
caracteriza a sociedade brasileira e o ambiente acadêmico.

Ainda, nas aulas, privilegiamos a leitura e interpretação de outro 
gênero acadêmico, em grande medida, pouco considerado (ou des-
considerado): o gênero “edital de processo seletivo de programas de 
pós-graduação”. Por meio de dois textos pertencentes a esse gênero 
(ambos autênticos e recentes), foi possível refletir com os estudantes, 
sobretudo, sobre critérios de avaliação de projetos de pesquisa, bem 
como acerca da estrutura textual predominantemente exigida.

Em relação aos critérios de avaliação, foi possível refletir sobre 
aspectos demasiadamente obscuros e generalizados, que poderiam pro-
piciar avaliações subjetivas (e injustas) favoráveis ou desfavoráveis de 
candidatos aos cursos de pós-graduação, favorecendo, sobremaneira, o 
abuso de poder de avaliadores.

Já no que concerne à estrutura textual, foi colocada sempre em 
pauta a necessária (e indissociável) articulação entre leitura e produção de 
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projetos de pesquisa, isto é, o fato de que o (re)conhecimento da estru-
tura genérica, por meio de muitas leituras prévias, poderia ser benéfico 
para a produção satisfatória de um texto estruturalmente adequado ao 
que é demandado nos processos seletivos.

Assim, nas aulas, foi constatado que muitos estudantes (se não 
a maioria), além de nunca terem produzido um projeto de pesquisa, 
jamais tinham lido um texto desse gênero sequer. O que, em certa 
medida, poderia ser considerada uma dimensão da exclusão acadêmica 
a que estavam submetidos.

Os projetos de pesquisa: a experiência das aulas de metodologia 
científica

No Brasil, embora as políticas de ações afirmativas e o sistema de 
reserva de vagas para pretos e pardos tenham tido inestimáveis avanços 
nos últimos anos, a pós-graduação brasileira, continua sendo um espaço 
majoritariamente de estudantes brancos. Em pesquisa recente sobre o 
acesso de negros na pós-graduação, Gonçalves et al (2019) identifica-
ram que, apesar de termos tido um aumento no quociente de negros 
nesse nível educacional, tal crescimento foi ainda maior no número de 
pessoas brancas nesse contexto. Segundo os autores que pesquisaram a 
partir de dados da PNAD, “enquanto a taxa de pessoas negras com pós-
-graduação passou de 0,12% (2004) para 0,24% (2013), a de brancos 
subiu de 0,62% (2004) para 1,14% (2013)”. Desse modo não restam 
dúvidas de que a população de pretos e pardos ainda se encontra em 
grande desvantagem, apesar de representar estatisticamente mais da 
metade da população brasileira (GONÇALVES et al. 2019, p. 203- 
204). A partir da consideração do nível de desigualdade entre negros 
e brancos nos programas de pós-graduação, foram configuradas as pri-
meiras premissas para a construção do projeto de formação Abdias do 
Nascimento. 
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A seleção de estudantes para participar do Programa de Desen-
volvimento Acadêmico Abdias do Nascimento já nos havia dado 
mostras de como nosso público de estudantes seria heterogêneo. Com 
o objetivo de preparar graduados para o ingresso em cursos de pós-
-graduação strito sensu, o Programa foi destinado a estudantes que se 
autodeclaravam negro(a)s, indígenas e àqueles de baixa renda. Com 
esses critérios em mãos, fomos para as sessões de entrevistas para sele-
ção dos candidatos ao curso e, então, nos deparamos com pessoas das 
mais variadas formações no campo das ciências sociais e humanas, de 
inúmeras universidades particulares e públicas, com muitas histórias 
permeadas por processos árduos de escolarização. 

Nosso desafio estava assim colocado: como ajudar na formação 
desses estudantes e instrumentalizá-los para a construção de projetos de 
pesquisa que lhes colocassem em posição de igualdade aos candidatos, 
em sua maioria, brancos, que, ano a ano, ingressavam nos programas 
mais concorridos de pós-graduação do país? 

Ao recebermos os estudantes, tínhamos a certeza de que o tra-
balho de iniciar a escrita de um projeto de pesquisa iria requerer, da 
maioria daqueles pesquisadores iniciantes, um grande esforço, em 
decorrência de deficiências atreladas ao processo de escolarização e de 
falhas nas suas formações acadêmicas, de maneira geral. Desse modo, 
o trabalho de construir um projeto de pesquisa exigiria dos estudan-
tes esforços no sentido de dominar a linguagem científica, aprender a 
elaborar seus problemas de pesquisa, dominar conceitos, fazer um uso 
adequado de referenciais teóricos e metodológicos, estabelecer objeti-
vos de pesquisa factíveis etc. 

Considerando as trajetórias e obstáculos enfrentados nos 
processos de escolarização dos estudantes – a maioria egressa do ensino 
fundamental e médio de escolas públicas e do ensino superior de 
faculdades privadas -, selecionados para participar do projeto Abdias do 
Nascimento, tínhamos um grande desafio pela frente. Nessa perspectiva, 
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o programa da disciplina foi dividido buscando otimizar o pouco 
tempo que tínhamos com a inclusão de discussões que possibilitassem 
aos estudantes formular seus projetos de pesquisa. Nosso objetivo era, 
desse modo, oportunizar aos estudantes um ambiente acadêmico que 
estivesse comprometido com as propostas de pesquisa de cada um 
deles, atribuindo-lhes a possibilidade de elaboração de seus projetos 
ao final do curso, com a densidade e rigor próprios da realização de um 
trabalho de natureza científica, tal como apontado por Demo (2002).

No decorrer do curso, apresentamos, além de algumas perspec-
tivas teórico-metodológicas, algumas dicas sobre processos seletivos de 
alguns programas de pós-graduação. Também os auxiliamos na esco-
lha de orientadores – no interior do curso - para cada projeto e de 
programas que pudessem ser mais adequados ao tipo de pesquisa que 
pretendiam realizar, assim como no esclarecimento de dúvidas relativas 
ao que poderia ser esperado de uma prova escrita num processo seletivo 
para mestrado/doutorado, por exemplo.

Nesses momentos, os estudantes apresentavam suas dúvidas e 
angústias, assim como acabavam demonstrando suas fragilidades em 
relação às suas formações e o quanto a população negra e indígena tem 
sofrido no seu processo de escolarização e formação. Muitas histórias 
de discriminação puderam ser compartilhadas no grupo e, assim, ques-
tões de ordem teórico-metodológicas se mesclavam às histórias dos 
estudantes. 

A configuração da proposta de trabalho: o programa do curso

A ementa da disciplina foi organizada em conjunto pelos pro-
fessores que iriam ministrar as aulas desse módulo nos dois campi, 
Guarulhos e Baixada Santista. A ideia era fornecer aos estudantes 
instrumentais básicos para a construção de seus projetos de pesquisa 
dentro das modalidades e temáticas por eles desejadas. O resultado foi 
o seguinte:
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Programa da disciplina “Metodologia científica”

Aulas Conteúdo Bibliografia

01 Ciências Huma-
nas e Sociais: 
formulação do 
projeto de pes-
quisa

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 17 a 30.
DESLANDES, Suely. “A construção do projeto de 
pesquisa”. In: MINAYO, M. C. (org.). Pesquisa social: 
Teoria, método e criatividade. 28 ed. Petrópolis: Vozes, 
2009. p. 31 – 50.
CALAVIA SÁEZ, O. C. “O projeto de tese”. Esse 
obscuro objeto da pesquisa: Um manual de método, téc-
nicas e teses em antropologia. 1 ed. Ilha de Santa Cata-
rina: Edição do autor, 2013. p. 115-131.

02 Relação entre 
objeto de estudo, 
teoria, metodolo-
gia e empiria

BOURDIEU, P.; PASSERON, J.C.; CHAMBO-
REDON, J.C. “A construção do objeto”. O Ofício 
do Sociólogo: metodologia da pesquisa na Sociologia. 6ª. 
edição, São Paulo, Vozes, 2004. p. 45 – 72.
ZALUAR, alba. “Teoria e prática do trabalho de 
campo: alguns problemas”. In: CARDOSO, R. 
(org.). A aventura antropológica: Teoria e pesquisa. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. p. 107-125.

03 Técnicas de inves-
tigação: entre-
vista, questionário 
e observação par-
ticipante

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: 
métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. P. 
189 a 219. 
NETO, Otávio Cruz. “O trabalho de campo como 
descoberta e criação”. In: MINAYO, M. C. (org.). 
Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 28 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2009. p. 51-66.
ANGROSINO, M. Etnografia e observação par-
ticipante (Coleção Pesquisa Qualitativa, U. Flick, 
Coord.). Porto Alegre: Artmed, 2009.

04 Técnicas de inves-
tigação: história 
oral, história de 
vida e pesquisa 
documental

DEBERT, Guita. “Problemas relativos à utilização 
da história de vida e história oral”. In: CARDOSO, 
R. (org.). A aventura antropológica: Teoria e pesquisa. 
4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. p. 141-156.
BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: AMADO, J. 
e FERREIRA, M. M. Usos e abusos da história oral. 8ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 183-191.

05 Discussão de Projetos de pesquisa dos estudantes
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As primeiras aulas trataram de trazer à tona a importância da 
construção de um projeto de pesquisa com um desenho metodoló-
gico adequado a cada área do conhecimento. Tratamos, portanto, de 
apresentar os tipos de pesquisas mais utilizados nas ciências sociais e 
humanas e as diferenças essenciais em relação às pesquisas realizadas 
nas ciências naturais, acompanhados das metodologias mais utilizadas 
em ambos as áreas. Enfatizamos as temáticas relacionadas ao campo 
das relações étnico-raciais, fornecendo exemplos de objetos de estudo 
que iam ao encontro das expectativas de alguns estudantes que já pen-
savam, nesse primeiro momento, sobre o que e como pesquisar. Nessas 
oportunidades, também discutíamos sobre o melhor delineamento ou 
desenho metodológico para cada pesquisa sugerida, apresentando aos 
estudantes as técnicas e instrumentos mais utilizados na pesquisa social, 
como questionários, entrevistas, grupo focal, observação etnográfica, 
história de vida, história oral, pesquisa documental, entre outros. 

Um dos temas iniciais que consideramos como um dos mais 
importantes foi a apresentação da importância de construírem um 
problema de pesquisa passível de ser trabalhado no contexto de cada 
estudante, atendendo suas condições pessoais no que tange à formação, 
tempo necessário para o trabalho de campo, gastos com a pesquisa, 
população participante, dentre outras questões.

Na discussão sobre a elaboração do problema de pesquisa, os 
próprios estudantes elencaram temas relacionados às cotas raciais na 
universidade, discriminação e preconceito racial, racismo institucional, 
identidade da criança negra na escola, assim como temas relaciona-
dos às pesquisas de cunho bibliográfico ou documental. Percebemos, 
a partir da exposição de várias dúvidas dos estudantes, que eles não 
tinham clara a diferença entre tema e problema de pesquisa e que 
necessitavam de muitos subsídios para a compreensão do que era um 
problema de pesquisa e como construir uma argumentação mais ou 
menos consistente.
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Outra questão discutida durante o curso relaciona-se à posição 
do pesquisador frente aos pesquisados e às implicações decorrentes das 
formas pelas quais sua presença e os objetivos são interpretados pelos 
sujeitos de pesquisa. Nesse sentido, falamos sobre a falsa neutralidade 
da técnica e sobre questões relativas à separação entre categorias nativas 
e analíticas, ressaltando algumas diferenças entre o trabalho acadêmico 
e o senso comum.

Aproveitamos todas essas aulas para discutir também questões 
relacionadas à ética na pesquisa, trazendo alguns dados relacionados 
ao funcionamento do comitê de ética em pesquisa da Unifesp, sobre 
as questões legais e documentação da pesquisa científica e sobre a 
importância dos termos de consentimento livre e esclarecido, que são 
importantes tanto na pesquisa com adultos como nas pesquisas com 
crianças e populações vulneráveis. Apresentamos, a título de informa-
ção, os cuidados que o pesquisador deve ter com os dados da pesquisa 
e a identificação de lugares e de pessoas participantes dos trabalhos de 
investigação. 

A discussão dos pré-projetos de pesquisa

Não é raro que alunas e alunos, ao chegarem com propostas de 
pesquisa, estejam envolvidos – a palavra seria “apaixonados”, em al-
guns casos – com autores e teorias, e seus projetos buscam “aplicar” 
ou “usar” essas ideias. Em termos de pesquisa, isso parece significar 
uma inversão: em vez de se partir de uma inquietação, de um ob-
jeto ou de uma problematização, parte-se da teoria ou do conceito, 
procurando em seguida alguma maneira de “trabalhar” com isso 
(MARTINO, 2016, p. 27).

Na última aula, os estudantes foram divididos em duas turmas, 
cada uma delas coordenada por uma das professoras que ministrava o 
módulo de metodologia científica e um dos tutores. Nessa oportunidade, 
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cada estudante deveria expor o esboço de seu projeto de pesquisa para 
discussão com o grupo e orientação das professoras. Como já foi dito 
anteriormente, a maioria dos projetos foi elaborada a partir de temas 
étnico-raciais e foram motivados por situações enfrentadas cotidiana-
mente pelos estudantes em seus ambientes de trabalho.

Durante a exposição dos projetos, muitas dúvidas sobre como 
pensar a pesquisa foram aparecendo. Questões referentes à elaboração 
do problema de pesquisa, definição de objetivos e desenho metodo-
lógico, assim como construção do referencial teórico ou discussão 
bibliográfica sobre o tema e o problema escolhidos vieram à tona. Além 
disso, também apareceram dificuldades relativas à realização de pes-
quisa bibliográfica: a maioria dos estudantes desconhecia a existência 
de bases de dados e não tinha ideia sobre como usar motores de busca 
em plataformas tais como o Scielo, por exemplo. Enfim, transpareceu, 
pelo tipo de dúvidas que apresentavam, que não tinham familiaridade 
com bibliotecas, nem o hábito da leitura.

Buscamos elucidar, na medida do possível, as dúvidas apresenta-
das. No entanto, dadas as características dos problemas apresentados, 
o tempo de que dispúnhamos foi suficiente apenas para apontar 
alguns caminhos a serem seguidos, não para destrinchar com pro-
fundidade as dificuldades apresentadas. Nesse sentido, na tentativa 
de auxiliar o grupo a desenvolver as questões metodológicas de cada 
projeto, nos dispusemos a ler e discutir individualmente os projetos 
elaborados pelos estudantes. Depois disso, alguns estudantes enviaram 
seus projetos por e-mail para as professoras, que realizaram a leitura 
atenta, sugerindo alterações. Muitas correções nas normas da ABNT 
e no delineamento metodológico, além de sugestões com relação ao 
problema de pesquisa e Referências foram passadas aos estudantes. 
Além dessa orientação, é importante destacar que cada estudante foi 
acompanhado, na construção de seus projetos individuais, por tutores 
selecionados para esse fim.



127

Considerações finais

As aulas das disciplinas aqui abordadas ocorreram, no Campus 
Guarulhos entre os dias 04/08/2018 e 01/09/2018, e no Campus Bai-
xada Santista entre os dias 27/10/2018 e 08/12/2018. Nesse período, 
tivemos a oportunidade (a honra e o privilégio) de propiciar leituras, 
reflexões, constatações, diálogos e acompanhar, ainda que de forma 
breve, o processo de produção de alguns projetos de pesquisa.

Contudo, se de um lado, foi aberto um espaço institucional que 
proporcionou tudo isso, de outro lado, esse mesmo espaço mostrou-se 
insuficiente, em especial, no que concerne ao tempo disponível para o 
acompanhamento dos projetos de pesquisa em andamento. Isso porque 
professor e os estudantes tiveram de conciliar suas atividades cotidia-
nas com as atividades do curso que, sendo realizado aos sábados, não 
escapava do desgaste ocasionado pelas atividades dos dias anteriores. 
Muitas vezes estávamos já exaustas(os) e o rendimento mostrava-se 
baixo.

Ora, sabedores de que as condições adversas eram também 
dimensões da histórica exclusão social, econômica e acadêmica legada 
pela escravização de nossos antepassados africanos, tínhamos consciên-
cia de que aquelas aulas configuravam-se como uma oportunidade de 
empoderamento e resistência. Assim, soubemos aproveitá-las da forma 
como se nos apresentavam, extraindo o máximo que nos foi possível. 
Dos diálogos sobre vivências (sobrevivências!) às expectativas, propósi-
tos e sonhos (acadêmicos, profissionais, existenciais).

Em decorrência da formação deficitária recebida pela popula-
ção da qual faz parte os estudantes que tivemos, estes apresentaram 
muitas dificuldades no que concerne à elaboração de seus projetos de 
pesquisas. Um importante componente dessas dificuldades relaciona-se 
à inexistência do hábito de leitura. Oriundos de um meio social com-
posto majoritariamente por pessoas pouco escolarizadas, dentre outros 
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agravantes de suas condições específicas de sobrevivência, muitos des-
ses estudantes parecem não ter sido estimulados ao hábito da leitura. 
Esse tipo de estímulo poderia ter sido dado pelos professores do ensino 
fundamental, mas, a partir das narrativas ouvidas durante o curso, isso 
também não ocorreu (muitos estudantes afirmaram nunca ter lido um 
livro de literatura na vida). No ensino superior, a situação parece não 
ter sido diferente, o que teve como consequência a formação de um 
contingente de graduados que pouco lê. 

A falta do hábito de leitura foi especialmente sentida no curso, 
pois os estudantes não leram a bibliografia indicada para as aulas, difi-
cultando, assim, a compreensão e discussão dos temas tratados. Quando 
questionados sobre a não leitura dos textos, boa parte dos alunos afir-
mava não ter lido por falta de tempo. Entendemos que o tempo é um 
fator importante, pois essas pessoas, em sua maioria, trabalham e algu-
mas têm também filhos para cuidar. No entanto, acreditamos que a 
falta de treino constitui um fator fundamental, pois conseguir ler textos 
complexos e, por vezes, longos requer um tipo de concentração que não 
se adquire sem treino. Além disso, ao lermos os projetos de pesquisa 
que nos foram encaminhados, percebemos que muitos estudantes têm 
sérias dificuldades na escrita e na construção de um argumento, o que 
denota a existência de problemas na compreensão de conteúdos mais 
ou menos densos. 

Considerando que a maioria de nossos estudantes tinha pas-
sado todos os anos de escolarização em escolas públicas, advindos de 
realidades socioeconômicas desprivilegiadas e cursado a graduação em 
instituições privadas de baixa qualidade, não era de se esperar que tra-
riam uma bagagem acadêmica de excelência. Com cansativas jornadas 
de trabalho, além de percorrer grandes distâncias para chegarem ao 
campus da Unifesp, que fica na periferia de Guarulhos, os estudan-
tes demonstravam muitas dificuldades para realizar a leitura dos textos 
propostos em cada módulo do curso. Desse modo, era esperado que 
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sentissem sérias dificuldades para esboçarem ideias coerentes e organi-
zadas sobre as suas pretensões de pesquisas científicas. 

Sobre esse assunto, Schwartz (2015) assinala que a cultura 
acadêmica é bastante complexa e há diferenças significativas entre o 
tipo de escrita que se espera de um aluno universitário e aquele do 
ensino médio. O aluno que sai do ensino médio de uma escola pública 
e entra em uma universidade particular dificilmente passará por um 
grande desenvolvimento linguístico que possibilite a leitura e a escrita 
de textos acadêmicos científicos. Em nosso curso tínhamos um outro 
agravante: muitos dos estudantes pretos e pardos traziam marcas de 
suas trajetórias de discriminação racial vividas na escola e na univer-
sidade e, portanto, poderiam ter internalizado uma menor expectativa 
em relação à sua capacidade de escrita, sendo conduzidos por uma baixa 
autoestima e sensação de inferioridade, capaz de prejudicar seu desem-
penho nas tarefas acadêmicas. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que, apesar dos esforços feitos para 
dirimir lacunas deixadas pela formação pregressa desses estudantes, o 
tempo que nos foi destinado não foi suficiente para tanto. Assim sendo, 
concluímos que seria necessária uma carga horária bem maior dedicada 
aos módulos de metodologia e de técnicas de redação, posto que se 
trata de conteúdos de formação básica e absolutamente necessária para 
a preparação desses estudantes para o ingresso em programas de pós-
-graduação stricto senso. Se tivéssemos tido mais tempo para trabalhar 
as questões levantadas com estes estudantes, certamente o resultado 
do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento 
teria sido muito melhor.

Contudo, pudemos partilhar, por meio da língua(gem), pen-
samentos, falas, textos e discursos. Mas, para além disso, pudemos 
partilhar a presença (ou ausência) de cada um(a) de nós na sala de aula 
e no mundo. Onde estávamos e onde não estávamos (ou poderíamos, 
merecíamos e gostaríamos de estar)!
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Por fim, sabemos que, no momento exato em que finalizamos 
este texto (mero esboço de ação social), milhares de pessoas de diferen-
tes raças, etnias, gêneros, credos religiosos e convicções políticas sofrem 
com a falta de liberdade, violências e ameaças de todo tipo, mas, princi-
palmente, com a falta de perspectivas e, sobretudo, de esperança.

Com efeito, sabemos também que não há texto de qualquer 
gênero que, em um momento tão sombrio quanto este, deixe de 
expressar aquilo que é mais característico da espécie humana, o uso da 
língua(gem) como instrumento de humanização ou de desumanização. 
Isto podemos escolher! Mas nunca é uma escolha solitária.

Que a universidade, o espaço acadêmico, portanto, não nos defina 
e não nos separe. Nunca!
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6. NOTAS SOBRE EDUCAÇÃO E ANTIRRACISMO 

EM TEMPOS DE DEPURAÇÃO E SEPARAÇÃO

Marina Pereira de Almeida Mello 

Educação emancipatória. Educação crítica. Educação decolo-
nial. Educação antirracista. Educação interseccional. Educação para a 
liberdade.... proliferam-se os adjetivos, assim como talvez, as intenções 
para se enfatizar algo relativamente óbvio: como imprimir à educação 
formal um caráter efetivamente transformador? Eufemisticamente, 
somos levados a admitir que a educação, em seu sentido genérico, é o 
processo pelo qual somos ensinados e ensinamos os mecanismos bási-
cos para a sobrevivência em sociedade. É o que nos faz sermos o que 
somos: tanto em termos individuais como coletivamente. No entanto, 
sistemas formais de educação implicam em metodologias, normas e 
regimes autorizados pelo Estado. Como um aparato do Estado-nação, 
historicamente, a educação escolarizada têm perpetrado e perpetuado 
um estado de coisas em que colonialismo, racismo, sexismo e elitismo 
permanecem como dimensões estruturais das relações. 

De forma explícita ou o que é mais comum, implícita, as rela-
ções cotidianas, vistas portanto, sob a égide do “normal”, do “banal” e 
do “comum” se processam a partir de conexões em que identidades e 
alteridades são percebidas e definidas, basicamente em torno dos eixos: 
raça, classe, gênero, geração e nacionalidade. 

Em experiência relacionada a um Projeto de Extensão 
vinculado a Unidade Curricular ministrada eminentemente para 
estudantes de cursos de graduação em Pedagogia e licenciaturas em 
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Humanidades1, os participantes são instados a conversarem entre si e 
com outras pessoas, preferencialmente próximas ou íntimas, a respeito 
de temas sobre os quais geralmente não se conversa: o quê, nós tidos e 
considerados como cidadãs e cidadãos, brasileiras e brasileiros, temos a 
ver com africanos, indígenas, europeus? 

Quando, de maneira abrupta e repentina somos indagados sobre 
quem somos, qual nossa resposta? Como nos apresentamos? Como nos 
vemos? De onde vieram nossos antepassados? Entendemos ou conside-
ramos que outros povos, outros grupos humanos fazem parte da “nossa 
história” – como indivíduos ou coletivamente? Que tipo de contribui-
ção atribuímos a africanos, indígenas e europeus à nossa formação como 
povo? Como nos sentimos diante de afirmações de autoria prestigiada, 
a propósito de afirmações racistas, como a que é atribuída a Gilberto 
Freire – “Branca prá casar, mulata pra fornicar e negra pra trabalhar”? 

A despeito de manifestações de constrangimento e incômodo, o 
projeto (ainda em curso) tem revelado que ser brasileiro/a é acreditar 
em suma, que “somos todos iguais”, “somos todos misturados”, todos 
temos um preto ou um “índio” (na verdade, uma “índia” caçada a laço) 
em nossos relatos familiares sobre antepassados e que não somos racis-
tas.  Racista é sempre o “Outro”. No entanto, acreditamos que a 
contribuição negro-africana se restringe ao trabalho, à morte e ao sofri-
mento dos “escravos” durante a escravidão, que ao “índio” coube e cabe 
a proteção à Natureza e aos europeus devemos a educação, a tecnologia 
e os principais valores civilizatórios. 

Conversar mais detidamente sobre raça e racismo com pessoas 
que nos importam ainda é, de certo modo um tabu. Historicamente 
têm sido tarefa da educação escolarizada a formação para a cidadania 

1 Refiro-me ao Projeto “Raça, Nação e suas representações na mídia. Identidades, 
alteridades e subjetividades nas ideias e ideais de brasilidade e africanidade” – vinculado 
à Unidade Curricular Desigualdades de Raça, Gênero e Políticas Públicas, ministrada 
como disciplina eletiva a estudantes dos cursos de História, Ciências Sociais, Letras, 
Filosofia e História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
UNIFESP. 
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e para a democracia, cujos sentidos ocultos procurarei problematizar 
nesse breve ensaio, ainda que de forma relativamente incipiente. 

Para começo de conversa, defendo que empreender uma edu-
cação que seja efetivamente crítica, emancipatória ou descolonizadora 
implica em que possamos, sobretudo nós - aquelas e aqueles que atuam 
na formação de novas gerações de professoras e professores – revolver o 
“status quo” de aniquilação, rasura e morte a que estão submetidos os/as 
identificados/as como “Outros” nas relações. 

Quem sou eu sem o/a Outro/a? 

É a pensadora (artista, antropóloga, performer etc.) Grada 
Kilomba que, em seu livro “Memórias da Plantação” (2019) sugere a 
substituição da categoria “alteridade” por “outridade”, designando um 
lugar em que os diferentes, os não iguais – notadamente os identifica-
dos como “negros - são “colocados” mas que, no entanto, pode significar 
um lugar em que, para além da oposição possa representar a condição 
da reinvenção, da novidade, da construção de outros parâmetros para o 
entendimento, para a convivência e para o mal estar que as diferenças e 
os diferentes, geralmente, provocam.

Oposição e reinvenção tornam-se então dois processos comple-
mentares, pois a oposição por si só não basta. Não se pode sim-
plesmente se opor ao racismo, já que no espaço vazio, após alguém 
ter se oposto e resistido, “ainda há a necessidade de tornar-se – de 
fazer-se (de) novo”. Em outras palavras, ainda há a necessidade 
de tornar-mo-nos sujeitos. (hooks, 1990, p. 15, apud KILOMBA, 
2019, p.15) 

Desse modo, contrariando expectativas de objetividade, neutra-
lidade e imparcialidade, nesse texto, renuncio a qualquer intenção de 
imprimir um caráter “neutro” à discussão que proponho, pois é ine-
vitável não concordar com a afirmação de Stuart Hall (1992, p. 252), 
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apud Kilomba, p.98) de que, dentro das escolas, salas de aula, institutos 
de pesquisa pelo mundo afora, “temos sido feitas/os objetos de discur-
sos estéticos, culturais e políticos predominantemente brancos” ,mas 
raras vezes fomos os sujeitos”, não por falta de resistência ou interesse” 
mas por sermos capturados/as por um regime de representação e socia-
bilidade que impõe rasura e opacidade às vozes/gritos negres, como 
exigência de um sistema pautado na subjugação racial, que implica, 
evidentemente em violência. (KILOMBA, 2019; SILVA; 2019). Por 
isso, na condição de professora negra, comprometida de corpo, alma 
e coração com os temas que trago, e a exemplo de hooks e Kilomba 
(dentre algumas outras referências contemporâneas e ancestrais), ousa-
rei escrever em primeira pessoa: do plural ou do singular, a depender 
das circunstâncias. 

A Outridade do ser negro num sistema-mundo racista é cons-
tituída, segundo Kilomba, que no texto referido, evoca e ratifica Franz 
Fanon (2008), por meio da negação absoluta do “negro”. O negro, 
nesse caso, não é apenas o “diferente” na relação com o branco, posto 
que constituído em relação à branquitude como o absoluto “desse-
melhante”, incompatível, estranho e, ao mesmo tempo, projeção dos 
aspectos negativos e reprimidos para a sociedade branca (passionali-
dade, incontinência, perversão sexual, agressividade, exotismo). Ou seja, 
não é facultado ao negro ser “um igual”, seja nas relações institucionais 
formais, burocráticas, seja na vida cotidiana. 

Que alienação, ser-se forçada/o a identificar-se com os heróis, que 
aparecem como brancos, e rejeitar os inimigos, que aparecem como 
negros. Que decepção, ser-se forçada/o a olhar para nós mesmas/
os como se estivéssemos no lugar delas/es. Que dor, estar presa/o 
nessa ordem colonial. Essa deveria ser nossa preocupação. Não de-
veríamos nos preocupar com o sujeito branco no colonialismo, mas 
sim com o fato de o sujeito negro ser sempre forçado a desenvol-
ver uma relação consigo mesma/o através da presença alienante 
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do “outro” branco (Hall, 1996). Sempre colocado como “Outra/o”, 
nunca como “Eu”. “O que mais isso poderia ser para mim”, pergun-
ta Fanon (1967, p. 112), “senão uma amputação, uma excisão, uma 
hemorragia que respinga meu corpo inteiro com sangue negro?” 
Fanon utiliza a linguagem do trauma, como a maioria das pessoas 
negras o faz quando fala sobre experiências cotidianas de racismo, 
indicando o doloroso impacto corporal e a perda característica de 
um colapso traumático, pois no racismo o indivíduo é cirurgica-
mente retirado e violentamente separado de qualquer identidade 
que ela/ele possa realmente ter. (KILOMBA, 2019: p.39) 

O racismo, ou “racismos” – no plural – porque concernentes a 
variados contextos e circunstâncias, viceja porque convence antes de 
matar, de anular, de rasurar ou, mais comumente, “torturar”.

Os racismos não são episódicos, não são um deslize, não são ade-
reço dos modos hegemônicos de sentir, enxergar e viver o mundo. São 
constitutivos, são parte integrante dos consensos estabelecidos, daquilo 
que aceitamos como normal e inevitável. Assim, questionar os racismos 
está inexoravelmente implicado em nossas apreciações e ações éticas, 
estéticas, epistêmicas e políticas. 

Os racismos hierarquizam e nomeiam – e a partir de posições e 
nomes – classificam – europeus, nordestinos, agentes e passivos, anjos 
e demônios, certos e errados, verdades e mentiras, legítimos e ilegíti-
mos, que são convenientemente colocados em lados opostos, estanques 
e quiçá, separados. 

Mas não; como nos lembra Achille Mbembe (tão referido e refe-
renciado nos últimos tempos) – o medo do contágio não impede o 
contágio – e o putrefato muitas vezes se impõe. 

Os racismos distinguem e elevam todos os bem-aventurados e 
bem-intencionados, coincidentemente talvez também “bem nascidos”, 
conclamando-os à salvação do mundo – pela purgação, pela domesti-
cação e pela higienização, pela “tentativa” de separação entre o joio e o 



138

trigo; mas não há trigo sem joio...e o joio cresce e se multiplica a partir 
de uma vontade própria, de uma lógica de sobrevivência, que impõe a 
multiplicação e a multiplicidade como condição dessa sobrevivência. 

Qual ou quais os desafios que os racismos impõem? Se à retórica 
da raça, sobrepõem-se ainda a retórica dos corpos sujos, evitáveis, matá-
veis, descartáveis, impuros, incorretos, abjetos e perigosos? Se ontem 
ao Estado, entendido como aparato da modernidade cabia “fazer viver, 
deixar morrer”, e hoje temos sistemas de governo fortemente engajados 
na disposição de “deixar viver e fazer morrer” aqueles corpos sujos e 
perigosos, como atuar de modo, efetivamente antirracista?

Ao transformado em “Outro/a” destina-se uma humanidade a ser 
devassada, destrinchada, esmiuçada e lançada como “realidade”, como 
produto, como entendimento e explicação zoomorfizada de quem, não 
tendo competências tampouco habilidades, precisa ser descrito e defi-
nido, tornado inteligível por quem detém os mecanismos exclusivos 
para tal.

A caricatura, o escárnio e o deboche àquelas e àqueles de nós que 
não demonstram ter juízo suficiente ou adequado, tem sido o índice 
mais revelador do cinismo e da perversidade do racismo e o grande 
desafio consiste em vencer os fundamentalismos e aprendermos a fazer 
das diferenças nosso impulso para a transformação. 

Não se nasce racista. Torna-se racista.

O racismo, não sendo um fenômeno natural, é um fenômeno 
histórico, ou seja, tem origens e condições de desenvolvimento e per-
petuação que são contextuais e se relacionam, portanto, com dimensões 
econômicas, sociais e políticas que fazem com que a categoria “raça” 
adquira sentidos e significados também econômicos, sociais e políti-
cos e que independem da definição científica de “raça”, que indica que 
humanos integram a mesma raça; somos todos Homo sapiens sapiens. 
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Desse modo, identificar o racismo como estrutural e, ao mesmo 
tempo institucional, significa dizer que o sistema capitalista não pres-
cinde da “desigualdade” racial como condição para sua efetivação e 
assim, racismo implica na crença de que as diferenças humanas são 
entendidas e mobilizadas em termos racializados, seja por retóricas 
associadas às origens, a genealogias e parentescos fundados no sangue 
seja por pertencimentos fundados na terra. Tais diferenças então, sobre-
tudo a partir da emergência do racismo científico, no século XIX, têm 
seus significados performados em hierarquias e classificações, pauta-
das em ideias de superioridade e inferioridade. (MUNANGA, 2019., 
p.116).

Ora, tal retórica – traduzida em termos de origens, parentescos 
(genealogias ou linhagens) e/ou fenótipos (cores, traços anatômicos e 
fisiológicos), fundamentam uma narrativa em que os homens europeus, 
brancos, cristãos e supostamente “íntegros” (física, e mentalmente) 
constituiriam o padrão desejável e indiscutível de “perfectibilidade”.   
Como seres superiores, capazes, dotados de Razão e completude, pas-
sam a representar o padrão de humanidade, de modo que todos os 
outros seres e entes – são “naturalmente” racializados e classificados 
numa escala em que os entendidos como amarelos, vermelhos ou pretos 
– têm por suas origens asiáticas, ameríndias, oceânicas e africanas – 
uma humanidade diminuída, imperfeita, o que , portanto, justificaria a 
dominação, a exploração e até mesmo a morte em nome da “civilização, 
da ordem, da verdade, do bem, do Bom e da Beleza – dotes do homem 
branco europeu. Outrossim, quem não é homem nem branco tampouco 
“íntegro”, estaria também fora desse “círculo de perfectibilidade”: por 
exemplo, mulheres, crianças, velhos/as, pessoas LGBTQia+, PCD etc.

Considerando que essa ideologia de exclusão – se manifesta e se 
perpetua por meio de “aprendizado” a pergunta é: Onde e como apren-
demos a ser racistas? Onde aprendemos a estereotipar e estigmatizar 
diferenças e diferentes corpos, territórios e culturas? 
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O racismo se manifesta e se perpetua por meio das instituições: 
famílias, escolas, igrejas, quartéis, prisões, mídia... Depois da família, 
escolas e igrejas são as instituições pelas quais nos socializamos – e 
desse modo aprendemos noções morais e éticas de convivência e de 
apreciação das pessoas, coisas e entes do mundo; construímos nossas 
perspectivas pessoais e coletivas de passado, presente e futuro; nossas 
noções de verdade, de beleza enfim...

Se a escola ensina a crianças, jovens e adultos que vivemos em 
uma democracia racial em que: negros são descendentes de escravos 
(e não escravizados sequestrados de África), representados sempre em 
termos humilhantes, a partir de estereótipos de feiura, rudeza, ignorân-
cia e primitivismo – sexualmente permissivos, agressivos, incontidos, 
incontroláveis, tendo no entanto um ou dois meses (maio e novembro?) 
em que se pára para se celebrar suas contribuições e memórias (comi-
das típicas, trabalho mediante coerção absoluta – chicotadas, correntes, 
suplícios e quetais); Do mesmo modo , indígenas são representados 
como seres ainda presos à barbárie, a noções de uma natureza idílica, 
infantilizados como “naturalmente” puros e bons, apáticos e que ape-
nas à branquitude todos devemos os valores civilizacionais positivos 
– então, essa dicotomia entre Natureza (selvagem ou bárbara) x cultura 
(brancocêntrica, etnocêntrica, monocêntrica e monológica) constrói 
noções de passado, presente e futuro também distorcidas – brancocên-
tricas, monológicas e hostis aos valores da multiplicidade e da diferença.

Se aprendemos tudo isso mediante um processo em que a escola-
rização é obrigatória, compete à escolarização antirracista problematizar 
e desconstruir esse estado de coisas, de modo a desvendar e a promo-
ver outros modos de ser e estar no mundo e assim, criar um mundo 
efetivamente mais justo, mais fraterno e mais disposto à compreensão 
que tornará esse planeta senão mais equânime (o que, pessoalmente, 
desacredito), menos cruel e mais atento à barbárie cotidiana e renitente 
dos racismos. 
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Meu principal argumento corrobora teses como a de Lugo-
nes (2014), que desenvolve o conceito de “colonialidade de gênero” a 
propósito do aprofundamento do conceito de “colonialidade” desenvol-
vido por Aníbal Quijano (1997) e outros/as autores/as como Nelson 
Maldonado Torres, Henrique Dussel, Catherine Walsh, Nilma Lino 
Gomes e outros/as , de que a racialização das diferenças funcionou 
como premissa das desigualdades, no sentido de instituir condições 
para a expropriação, a dominação, a exploração, domesticação e subal-
ternização dos racializados, entendendo que a categoria “raça” engendra 
a categoria gênero – definindo lugares de poder a homens brancos,  e de 
presumida inferioridade, primitividade, selvageria, animalidade a quais-
quer seres que se diferenciam do padrão hegemônico. 

No Brasil, eugenia (melhoramento dos corpos) aliou-se ao higie-
nismo (melhoramento dos ambientes e territórios), integrando o cerne 
das reformas educacionais (DÀVILA, 2016), em que coube fundamen-
talmente às escolas, implementar uma engenharia destinada a legitimar 
via educação formal, as premissas eugenistas e higienistas – o ideal bran-
cocêntrico. Indagamos, portanto, como as expectativas acerca de sucesso, 
fracasso, mobilidade, ascensão, dentre outras expectativas celebradas 
pelo processo de escolarização, se articulam com os percursos exigidos 
tanto para estudantes quanto para profissionais que atuam na Educação. 

Nesse aspecto, como exemplo de movimento de contracultura, 
vale mencionar o esforço mobilizador e educador antirracista dos 
Movimentos Negros, aos quais, em termos legais devemos a lei 10639 
de 2003 – que altera a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção nacional) instituindo a obrigatoriedade do ensino nas escolas das 
culturas e histórias africanas e afro-brasileiras; alterada em 2008 pela 
lei 11645 – que acrescenta a obrigatoriedade do ensino das culturas e 
histórias indígenas. Ou seja, a lei existe há pelo menos, 19 anos e, no 
entanto, sua efetivação ainda é dificultada e questionada a partir dos 
parâmetros do racismo estrutural que, no nosso caso (Brasil) se assenta 
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no mito da democracia racial e no branqueamento como fundamento 
da nacionalidade. 

Entretanto, para além da verborragia reinante em torno de 
termos como educação para a liberdade, educação para a autonomia, 
educação emancipatória, educação crítica, educação descolonizadora, o 
quê e como efetivamente, tem-se promovido o antirracismo nos siste-
mas educacionais? 

Negros Educados

Os “Negros educados” têm a atitude de desprezo em relação ao 
próprio povo porque em suas escolas, bem como nas escolas mis-
tas, os Negros são ensinados a admirar os hebreus, os gregos, os 
latinos e os teutônicos e a desprezar os africanos.2 (Carter Godwin 
Woodson)

Em um sistema eminentemente hierárquico e hierarquizador, 
tudo ou quase tudo que se aprende na escola serve para ratificar ao negro 
o lugar de insignificância, inferioridade e subalternização. “Conteúdos, 
competências e habilidades” são quase sempre pautadas em referên-
cias e referenciais teóricos e metodológicos que corroboram as ideias de 
ordem e progresso, competição e mérito, e os índices de aproveitamento 
ou sucesso são medidos e calculados tendo por base um aprendizado de 
que grande parte dos estudantes oriundos das classes populares (majo-
ritariamente negros) têm maior carência, o que gera o discurso de que 
padecem da “falta”: falta-lhes interesse, falta-lhes habilidades, falta-lhes 
condições efetivas para acessar os lugares de poder e decisão.

Essa retórica transformada em prática, coloca estudantes negros 
no lugar da falta, da carência e da inaptidão: moram longe, não têm 
família estruturada, não sabem estudar, não têm condições adequadas 

2  Woodson, Carter Godwin. A deseducação do negro - Com prefácio de Emicida. 
Edipro, 2021. P.13
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para “aprender”. Estudar nestes termos, seria algo que requer método, 
ordem, disciplina, “força de vontade”, de modo que a percepção de 
qualquer indisponibilidade a se jogar “esse jogo” é, em grande parte 
das vezes, reputada como preguiça, hostilidade, agressividade ou pura e 
simplesmente como “incompetência”. 

Recorre-se à afirmação de categorias como democracia, inclusão, 
cidadania que evidentemente, atestam posturas bem intencionadas e 
quase sempre de disposição francamente antirracista, mas o que julgo 
pertinente problematizar aqui é o escopo teórico-conceitual em que se 
fundam e se fundamentam. 

Numa cultura que inviabiliza e ao mesmo tempo invisibiliza as 
possibilidades de recusa e refutação ao regime institucionalizado, as 
identidades são naturalizadas pelas relações sociais dominantes. Isso 
torna inviáveis “intervenções descolonizadoras que, na universidade, 
têm sempre lugar em contextos de turbulência e conflito [que] por um 
lado, desestabilizam as inércias institucionais [e] por outro, refletem 
conflitos sociais de longo prazo que ocorrem noutros sectores da socie-
dade (SANTOS, 2018, p.247). 

A universidade está a ser abalada por dois movimentos aparente-
mente contraditórios. O primeiro, um movimento da base para o 
topo, tem a ver com as lutas sociais pelo direito à educação univer-
sitária. O elitismo da universidade tem vindo assim a ser exposto 
como exemplo acabado de discriminação de classe, raça e género 
na sociedade e na cultura em geral. Na medida em que estas lutas 
são bem-sucedidas, aumenta o acesso à universidade e permite-se 
o ingresso de novos estratos sociais, ampliando assim a heteroge-
neidade social e a diversidade cultural do conjunto de estudantes. 
O outro movimento, do topo para a base, tem a ver com a pressão 
global crescente a que a universidade é sujeita no sentido de se 
adaptar e submeter aos critérios de relevância e eficácia do capita-
lismo global (SANTOS, 2018, p.267). 



144

Santos também adverte para o fato de que a empreitada descolo-
nizadora requer alianças entre diferentes grupos sociais, afirmando que 
“Só será possível «desnaturalizar» o presente e assegurar a inconfor-
midade e a indignação relativamente às questões atuais, se se entender 
o passado como resultado de processos de luta e de contingências 
históricas”. 

No caso específico das universidades, Santos alerta que será 
“indispensável descolonizar os materiais e os métodos pedagógicos 
em todas as sociedades em que as desigualdades socioeconómicas se 
somam às desigualdades raciais, étnico-culturais, epistémicas e sexuais”. 
Adiante, argumenta que, mais organizadas e mais rígidas, as desigualda-
des que sempre existiram, tornam-se mais visíveis, sendo o capitalismo 
universitário, a principal força motriz por detrás do sistema universi-
tário global, articulado com o colonialismo universitário. (SANTOS, 
2018, p.349). 

A alternativa descolonizadora exige então, romper com posturas 
que advogam universalismo e completudes, dando lugar a incompletu-
des e à pluriversidade, valorizando outros conhecimentos, que supõem 
outros corpos, outras racionalidades e outras dinâmicas de enunciação, 
geradas nas lutas (nem sempre retumbantes e por vezes até silenciosas) 
contra a dominação, a exploração e a usurpação que rondam tais corpos, 
a fim de “tornar diferentes saberes mais porosos e mais conscientes das 
diferenças através da tradução intercultural”, produzindo cosmopolitis-
mos subalternos, parciais, emergentes e insurgentes que resultam das 
sinergias potenciadas (SANTOS, 2018, p.346). 

Retomando a questão do antirracismo, há algo especialmente sutil 
e ao mesmo tempo cínico, concernente às relações raciais no Brasil, que 
acredito ser importante destacar. Se nos pautarmos pelas controvérsias 
geradas pelas políticas de ação afirmativa voltadas para as populações 
negras, sobretudo políticas redistributivas, não só as referentes a renda, 
mas as que dizem respeito à ocupação de lugares que, paulatinamente, 
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vão promover também a redistribuição em termos simbólicos (reconhe-
cimento, valorização, exercício do poder de decisão), as cotas raciais têm 
causado um verdadeiro “rebuliço” ao revolver a questão de quem é ou 
não negro no Brasil.3

Uma constatação de que no Brasil “negro é quem não é visto 
como branco” pode suscitar reflexões acerca do “racialismo à brasileira” 
que faz com que por aqui indivíduos que se auto identificam como 
árabes (de ascendência síria, libanesa, por exemplo) chineses, vietnami-
tas, japoneses, ou mesmo ameríndios, a depender de sua aparência ou 
lugar social, poderem se eximir de situações vexatórias e de humilhação 
escancarada, atribuídas preferencialmente a pessoas negras. Ainda que 
as categorias disponíveis pelo questionário do IBGE4 sejam branco, 
amarelo, indígena, preto e pardo, podemos inferir que um racismo pau-
tado na marca, na “aparência (NOGUEIRA) pode ser mais ou menos 
“violento”? 

Nesse aspecto, quero também me valer da reflexão de Vargas 
(2010) que, concebe a diáspora negra como assentada no “terror racial” 
que tem no genocídio antinegro seu maior fundamento, no sentido da 
negação absoluta e compulsória do estatuto de humanidade (e seus cor-
relatos “ocidentais”: cidadania, civilidade) aos marcados pelo sinal da 
negrura, o que segundo sua análise, pode ser constatado, verificando os 
dados dos sistemas de justiça criminal, saúde e trabalho - tanto no Bra-
sil como nos Estados Unidos - epicentros da subjugação racial global. 
Constatação diante da qual, postula:

[...] então quais são as opções políticas restantes aos membros da 
diáspora negra? Quais alternativas políticas práticas e teóricas os 

3 A esse respeito ver: Martins, E., de Almeida Mello, M., & Ribeiro, F. (2021). De-
safios das comissões de heteroidentificação na Universidade Federal de São Paulo. 
Revista Contemporânea de Educação, 16(37), 9-27. doi:https://doi.org/10.20500/rce.
v16i37.45073, disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/45073 

4 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão responsável pelo 
Censo Demográfico no Brasil. 
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membros das comunidades da diáspora, sob cerco permanente, 
elaboraram contra as várias violências do Estado e da sociedade 
contra eles? Significa então dizer que definir e localizar a diáspora 
como genocídio é reconhecer seu permanente estado de resistên-
cia e rebelião. Diante do genocídio e na ausência de resistência e 
rebelião não haveria diáspora vibrante como nós a conhecemos. 
Focando especificamente nas análises estratégias de resistência que 
os ativistas negros desenvolveram trabalhando coletivamente em 
esforços transnacionais, mostrarei as formas pelas quais a diáspora 
negra não é apenas uma geografia de morte, mas também, e neces-
sariamente, um conjunto de conhecimentos políticos e ontológicos 
imanentemente insurgente. (VARGAS, 2010, p.35)

Quem não é gente é o preto. Seja na afirmação do corpo escravo, 
seja na pretensa condescendência do aliado que não admite falar de 
outra coisa, não admite renunciar ao seu poder para nomear, classificar, 
julgar .... o que é um preto, como deve ser um preto, como deve agir, o 
que é política, o que é militância, o que é ativismo, quem é e quem não é 
intelectual, negros são forasteiros, estrangeiros, impróprios e estranhos 
em qualquer canto. No Brasil, em quaisquer espaços sobre os quais 
prevalece a ideia do “nacional como síntese”, tudo e todos podem ser 
assimilados à brasilidade, mas ao negro – se oferece a morte ou, como 
alternativa, a possibilidade de filiação e pertencimento à África. 

Não à África histórica – em movimento, pujante, diaspórica. Mas 
à África ensejada pelo discurso racialista – mítica, distante e estática. 

A historiadora negra estadunidense Saidiya Hartman narra 
que ao viajar para Gana em busca de familiaridade, origens pertenci-
mento, era designada pelos nativos como “obruni” – uma estranha, uma 
estrangeira, uma “diferente” .... justamente por ser identificada à sua 
genealogia “escravizada”, era ela não uma africana, ou uma ganesa, ou 
uma “familiar”, mas sim uma descendente dos proscritos, dos que foram 
abatidos, humilhados, excretados. 



147

[...] Minha aparência confirmava: eu era a forasteira proverbial. 
Quem mais usaria tecido de vinil nos trópicos? Minha indumen-
tária pertencia a outro país: meu andar rápido, melhor adequado 
às ruas de Manhattan; meus sapatos germânicos antiquados; meu 
cabelo rebelde arranjado em duas tranças francesas, crespas e es-
voaçadas no ar úmido. Mundos antigos e novos estampavam mi-
nha face – uma mistura de povos e nações, senhores e escravos [...] 
Minha estadia em Gana não se deve ao sangue, tampouco a um 
pertencimento, e sim ao caminho de estrangeiros despachados em 
direção ao oceano. Não havia sobreviventes de minha linhagem 
ou parentes distantes a buscar, nem lugares ou pessoas anteriores 
à escravidão que eu pudesse rastrear. [...]Quando os cativos che-
gavam à costa, geralmente após caminhadas de centenas de qui-
lômetros, passando pelas mãos de traficantes africanos e europeus 
e embarcando nos navios negreiros, eles se tornavam estrangeiros. 
Em Gana, dizem que um estrangeiro é como água correndo sobre 
o solo após uma tempestade: seca rápido e não deixa qualquer ras-
tro (HARTMAN, 2021, p. 15-16).

A África e a negrofilia apareceram na consciência ocidental, sob 
a égide da antropologia racista -via Gobineau, Le Bon, Renan, Galton, 
dentre outras referências. Na terra brasilis, a disseminação de ideologias 
de teor racialista se deu fundamentalmente através de teóricos como 
Oliveira Vianna, Nina Rodrigues e Silvio Romero para citar os mais 
influentes. Tais teorias, nascidas e reverberadas sob o signo do medo e 
da fobia brancocêntrica em face da presumida perda da pureza racial, 
associam o continente africano e seus descendentes a um suposto perigo, 
que levaria a nação à degeneração, conspurcando a civilização ocidental, 
ameaçada por tais influências; temia-se uma regressão, que impediria 
a ordem e o progresso desejados. Ao signo negro foram atribuídos os 
valores relacionados à diferença inferiorizada ou exotizada, em relação 
à branquitude superior e ideologicamente dominante.
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Quando o Ocidente atribui um caráter fixo e inflexível a algu-
mas manifestações africanas e, em contrapartida se reveste de lócus 
por excelência da transformação e por conseguinte da modernidade, o 
que se reforça é a imagem de um povo homogeneizado e imobilizado, 
acorrentado espacial e historicamente em etnicidades cristalizadas. 
(HOBSBAWN e RANGER, 1984: 256)

Portanto, a imagem do continente africano imunizado da com-
petição e do egoísmo em vista de sua natureza inebriante e idilicamente 
divinizada, ratifica e justifica a dominação daqueles que detém o mono-
pólio da modernidade. 

Há uma intenção na propagação dessa imagem absolutizada de 
uma África em que as relações sociais e políticas refletiriam a prevalên-
cia da natureza sobre a cultura, posto que tal construção não faz justiça 
à vitalidade e à diversidade das manifestações africanas.

Lembremos que o ato de fixar o “Outro” num lugar distante, des-
conhecido e estigmatizado é uma maneira de vincular pessoas a esse 
imaginário de estranheza, perpetuando a desconfiança e o medo – ao 
continente (África) e a seus descendentes (negros). 

Necropolítica e as Políticas da Inimizade

Achille Mbembe, em Políticas da Inimizade (2017), discute os 
fundamentos da contemporaneidade e a construção do Outro como 
inimigo, sempre enfatizando que isso acontece a partir das ideias de 
pertencimento e de separação, na medida em que esse “Outro” é cons-
truído a partir dos lugares do perigo, da infâmia e da suspeita, que 
recaem sobre os corpos marcados pela raça. Não pela ideia de raça, 
mas pela raça tornada concreta, nos procedimentos cotidianos de jul-
gamento e avaliação. 

No Brasil, como já mencionei anteriormente, esse fenômeno (da 
racialização das diferenças) está assentado muito menos nas origens e 
muito mais na aparência, sobretudo na cor de pele e traços anatômi-
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cos e fisiológicos (tamanho de lábios, nariz, textura de cabelos). Tais 
marcas trazem embutidas uma concepção de herança e de legado que 
se radica muito fortemente nas concepções de parentesco e de sangue. 
Nesse sentido, Mbembe postula que raça pode ser entendida como uma 
“tecnologia de poder, como uma tecnologia a serviço da separação, da 
depuração e da excreção dos corpos racializados, identificados como 
corpos inimigos, nocivos perigosos.

O mundo moderno, nesse sentido, é o mundo inaugurado a par-
tir da lógica em que os lugares de poder, valor e reconhecimento são 
sustentados por instituições, que enquanto aparatos dos estados-nação, 
reafirmam os lugares de proeminência e privilégio em contraposição aos 
lugares de sujeição, abjeção, descarte e contenção. Para tanto, promove a 
separação, tendo as marcas raciais, o papel de separar e identificar quem 
“não é igual”, produzindo o inimigo “identificável” e “marcado”, a quem 
se deve conter, submeter, separar e expulsar.

Mbembe (2017) reitera que a Modernidade instaura um pro-
cesso de ampliação do mundo, de repovoamento do planeta em que a 
racionalidade científica e tecnológica vai assumir um lugar fundamen-
tal mediante técnicas de armamento bem como pelo desenvolvimento 
da medicina e dos meios de locomoção.

O mundo colonial não era a antítese da ordem democrática. 
Sempre foi duplo. Avaliando o sistema democrático, Mbembe coloca 
que, diferentemente do que ocorria nas monarquias e nas tiranias, em 
que maioria se submetia à vontade de um tirano, de um monarca, de um 
ditador, na democracia o que se pressupõe é que prevaleça a vontade da 
maioria. E não é bem isso que acontece, até porque essa prevalência da 
vontade da maioria também vai acontecer por meio da ideologia. Por 
meio de um processo que envolve persuasão e força. E quem concen-
tra o monopólio sobre o consenso e sobre a força é o Estado, fazendo 
com que sob a égide das ideias de razão, de justiça e de bem comum 
ocorra uma dissimulação e, desse modo, se oculte as origens iníquas da 
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democracia. Assim, em todo o tempo e em todo lugar onde se evocou a 
democracia como sistema, sempre houve violência.

A democracia nunca prescindiu da violência e nunca prescinde 
da exclusão. Mesmo na Grécia Antiga, o estatuto de cidadania, a ideia 
de cidadão, era restrita. Eram cidadãos apenas os homens, guerreiros, 
com idade entre 30 e 60 anos. A maioria, composta pelas mulheres, 
crianças, estrangeiros e escravos estavam “fora” da democracia. 

E mesmo na contemporaneidade, em nome daquilo que se 
denomina “a Razão universal”, ideais de justiça e “bem comum” envol-
vem injustiças, desigualdades e violência. Ou seja, o que se entende por 
civilidade é, na realidade, contenção e auto inibição. O Estado produz e 
garante, pelo monopólio da força, da violência, em prol do lucro, o mono-
pólio da pilhagem, da ocupação e da exploração dos corpos e territórios 
tidos como impuros, sujos e malvados pelos puros, corretos e racionais. 

Ainda de acordo com Mbembe (2017), a civilização moderna 
nasce na sua vertente atlântica a partir de dois movimentos: o primeiro, 
que ele descreve como de repovoamento da Terra, caracterizado pela 
colonização, que começa no século XVI com a conquista da América, 
e numa segunda dimensão, com o mercantilismo, definindo as relações 
do Estado com a produção de riqueza, com a economia, pelo tráfico 
intercontinental de pessoas tornadas escravizadas, tornadas “peças, 
mercadorias” e, ao mesmo tempo funcionando como excreção daquelas 
e daqueles que eram considerados supérfluos ou excedentes nas nações 
colonizadoras. 

Quem foram os primeiros colonizadores nesse primeiro 
momento, no século XVI, quando a colonização era dominada por 
Portugal e Espanha? Quem era mandado para as colônias? Eram, 
majoritariamente, os pobres, os vagabundos, os delinquentes, aqueles 
que eram considerados “Outros”, os inimigos, que de certo modo, con-
trariavam uma certa ética que se desenvolvia na Europa do século XVI. 
Nas palavras de Mbembe: 
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Ombro a ombro com toda a escumalha da humanidade (expro-
priados do recinto dos comuns, trabalhadores e criminosos depor-
tados, marinheiros espremidos a bordo de marinhas mercantes e 
militares, réprobos de seitas religiosas radicais, piratas e corsários, 
rebeldes e desertores de todos os nomes), nós os encontramos ao 
longo das novas rotas comerciais, nos portos, nos navios, em todos 
os lugares onde é preciso derrubar árvores, produzir tabaco, plantar 
algodão, cortar cana-de-açúcar, fazer rum, transportar barras, pe-
les, peixes, açúcar e outros produtos manufaturados. (MBEMBE, 
2017, pp.134-135)

Rasurados e anônimos, junto aos negros africanos, estes euro-
peus “de primeira viagem” foram, de acordo com Mbembe, os pilares 
da Modernidade, que numa outra perspectiva, que não privilegiasse a 
Ordem e a regulação, poderiam ser interpretados como artífices de uma 
modernidade planetária, heterogênea e cósmica. 

Ainda no século XVI, o cristianismo reformado passará a desen-
volver ideias sobre a bem-aventurança dos ricos e sua predestinação ao 
céu, a partir de suas capacidades e habilidades para enriquecer, acumu-
lar e “progredir”. 

No século XVIII, pensadores dotados de Razão e “luzes”, estabe-
lecerão ideias sobre liberdade, fraternidade e igualdade assentados em 
patamares menos teocêntricos, colocando o Homem (branco, pensante, 
conduzido por sua racionalidade cerebral e burguesa) e por extensão 
a humanidade por eles formada, no centro, abrindo caminhos para o 
desenvolvimento de uma nova ética com relação ao dinheiro, o que no 
século XIX, engendrará o positivismo e o mote da Ordem como condi-
ção de Progresso. Somente por meio de ordem e disciplina se chegaria 
à prosperidade.

Então os nocivos passam a ser aqueles que no caso, não se ade-
quam ao trabalho organizado, por isso tachados de vadios, preguiçosos, 
indolentes, parasitas. 
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Vale lembrar que no Brasil, perdurou, dos séculos XVI ao XIX, 
o sistema de plantation, caracterizado pela produção monocultora em 
grandes propriedades (latifúndios) por meio de trabalho escravizado 
e compulsório sob o domínio de um patriarca, autorizado a conduzir 
a missão civilizatória, caracterizada pela predação humana. Então é o 
homem sendo o predador do homem. E paulatinamente, a ideia de 
humanidade torna-se cada vez mais restrita, com a divisão entre natu-
reza e cultura em que caberá ao Homem submeter a natureza aos seus 
desígnios.

Mbembe postula que a vida na democracia é uma vida vigiada e 
controlada por instituições corporativas e por milícias, em que a con-
dição de escravos marcada por ignomínia e infâmia é transmitida de 
geração a geração. 

Disciplina, ordem e cálculo têm a ver com a manutenção do 
sistema capitalista. Por extensão, a ideia de que o papel da escola é 
desenvolver competências e habilidades para que as pessoas tenham 
mérito para alcançar sucesso, reverbera e potencializa as exigências de 
um sistema que é predatório e fundado em desigualdades.

Guetos, favelas e prisões são os espaços contemporâneos onde se 
projeta a contenção dos perigosos. O direito de vida e de morte sobre 
aqueles considerados subalternos consubstancia poderes de segmenta-
ção e destruição, muitas vezes exercidos por autoridades privadas. Daí 
os fenômenos das gangues, das milícias e dos grupos controlados por 
mercenários ou empresários ou políticos.

O racismo atua como motor do princípio necropolítico, se 
constituindo em expressão da destruição organizada, de uma econo-
mia sacrificial cujo funcionamento requer que por um lado se reduza 
o valor da vida e por outro se crie o hábito da perda (Mbembe, 2017, 
p.50) 

Por fim, mas não menos importante...
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É som de preto, de favelado, 

Mas quando toca, ninguém fica parado5 

Eu só quero é ser feliz

Andar tranquilamente na favela em que eu nasci 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 6

A partir do século XIX, esta dualidade escondia um dualismo 
normativo que dava primazia ao conhecimento-regulação em 
detrimento do conhecimento-emancipação. Com a consolida-
ção dos três sistemas de dominação da modernidade ocidental 
– o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado –, essa primazia 
foi levada ao limite, e o conhecimento-regulação acabou por ca-
nibalizar o conhecimento-emancipação. Ao fazê-lo, ressignifi-
cou e subverteu de facto a trajectória cognitiva implicada pelo 
conhecimento-emancipação; a solidariedade, que constituía a 
forma de conhecimento no âmbito do paradigma do conheci-
mento-emancipação, foi reconceptualizada como caos, a forma 
da ignorância nos termos do conhecimento-regulação. Por seu 
lado, a exclusão, que constituía a forma de ignorância para o 
conhecimento-emancipação, foi reconceptualizada como ordem, 
a forma de conhecimento nos termos do conhecimento-regula-
ção. Exclusão entendida como ordem e solidariedade entendida 
como caos: é esse o impasse para o qual nos conduziram as epis-
temologias do Norte desde o século XIX. Esse impasse afecta 
hoje tanto as teorias críticas modernas como as pós-modernas 
(SANTOS, 2018, p.79). 

5 Som de preto; Artistas: Amilcka, Chocolate Som de Preto; DJ Marlboro; Álbum: 
Funk Brasil Bem Funk; Data de lançamento: 2005

6 Eu só quero é ser feliz; Artistas: Cidinho & Doca, Doca; Álbum: Eu só quero é ser 
feliz; Data de lançamento: 1995
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Barulho. Bagunça. Improviso. Caos. Talvez resida aí a emancipa-
ção, a liberdade, a descolonização. Esse é meu palpite, minha hipótese. 
Inspirada em Santos (2018) e Silva (2019), acredito que em razão de 
uma cosmopercepção distorcida pelos eventos e memórias dominan-
tes relatados, valores como a vivacidade, a solidariedade, a empatia e 
a plasticidade inerentes à ousadia e à coragem implicada nas margens, 
transformou-se em perigo. Assim, foram e são traduzidos como baru-
lho, burburinho e bagunça, como algo pernicioso e perigoso porque 
atrai elementos ligados ao questionamento da ordem, da disciplina, 
dessa lógica da matemática hegemônica de somar, multiplicar e dividir 
para subtrair. E aí a fantasia de separação corrobora uma fantasia da 
pureza e da purificação. Muros, cercas eletrificadas, celas, trincheiras 
e condomínios cumprem a função de “depuração sempre inconclusa, 
sempre a gerar repulsa e medo. 

Sendo essa a equação da subjugação racial (Silva, 2019), sua 
superação só se tornará possível a partir da ruptura geral e irrestrita com 
as lógicas fundamentalistas que impõem a dominação ou aniquilação 
como possibilidades opostas e complementares do desejo.

Considerando a decolonialidade como uma perspectiva que nos 
incita a construir um novo projeto para um novo mundo, é importante 
enfatizar a necessidade de que esse projeto seja realmente antissis-
têmico no sentido de que deverá, obrigatoriamente, indispor-se e 
combater as lógicas civilizatórias vigentes. Desse modo, o decolonial 
exige postura atenta e coragem para que desafiemos e lutemos contra 
as estruturas externas e internas “ou o Ocidente que levamos dentro 
de nós” (GROSFOGUEL, 2018) de modo a extirpar dos seres – o 
instinto de poder e morte – que tem nos aniquilado material, mental 
e espiritualmente. 
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7. (SOBRE) VIVÊNCIAS DE TRAJETÓRIAS 

ESCOLARES DE UNIVERSITÁRIOS NEGROS

Gabriel da Silva Brito

Edna Martins

Notas introdutórias 

As discussões acerca das relações étnico-raciais e sexualidade no 
ambiente escolar têm tomado forma ao passo que pesquisas científicas 
tem demonstrado tal problemática observada a partir de um olhar cri-
terioso sobre os processos de discriminação na escola, expressa tanto 
no racismo, quanto na homofobia, que por sua vez, trazem consequên-
cias irremediáveis para a vida de pessoas negras homosexuais, como a 
exclusão escolar, os processos de silenciamento e as variadas formas de 
violência circunscritas nesse espaço. Nessa direção, o estudo da relação 
entre a vivência do homem negro homossexual e a escola pública se faz 
fundamental para entendermos o processo histórico-social excludente 
dos espaços educacionais, em que a homofobia e o racismo têm estru-
turado as relações sociais e institucionais.

Nessa perspectiva, estudos como os de Lopes (2018) e Vianna 
(2015), visam a contribuir com subsídios para a criação de políticas 
públicas voltadas à educação brasileira, já que historicamente, desconhe-
cemos a existência projetos efetivos no que tange ao desenvolvimento 
educacional integral de jovens negros homossexuais nas escolas públi-
cas. Este contexto histórico demonstra que as agendas de debates sobre 
questões raciais, de gênero e sexualidade têm sido insuficientes para o 
combate das desigualdades sociais que abrem os caminhos para a per-
manência, acesso e formação destas pessoas em um locus de aprendizado. 
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Na busca por respostas para tal problemática, esse texto traz 
dados de uma pesquisa de   Iniciação Científica, realizada a partir de 
entrevistas com universitários negros homossexuais, entre maio de 
2020 e setembro de 2021. Com o objetivo de compreender como 
ocorrem as trajetórias escolares dessas pessoas, fomos movidos pelas 
seguintes indagações iniciais: como as categorias raça e gênero se confi-
guram nas trajetórias de jovens negros e homossexuais?; como ocorrem 
os processos de exclusão através de mecanismos racistas e homofóbi-
cos na escola?; como se dá o enfrentamento da violência, a partir dos 
repertórios de ações e suas articulações com outros movimentos sociais 
e instituições?; como agem os professores e gestores na ocorrência de 
processos discriminatórios dentro dos espaços institucionais da escola?

O primeiro passo desse trabalho de cunho qualitativo se deu a 
partir do mapeamento e embasamento teórico, buscando a análise de 
pesquisas sobre a temática estudada. Após isso, demos início a segunda 
etapa, que consistiu na ida a campo para levantamento de dados concre-
tos sobre o que se pretendia com a pesquisa. Nesse segundo momento, 
passamos a seleção dos participantes que foram escolhidos a partir de 
um chamamento em grupos de redes sociais (Facebook e Whatsapp) 
ligados à universidade e também a partir de indicações de amigos. Cha-
mamos esse tipo de grupo de Grupo de Conveniência, ou seja, em um 
grupo amostral em que o “pesquisador de campo seleciona falantes da 
população de estudo que se mostrem mais acessíveis, colaborativos ou 
disponíveis para participar do processo” (FREITAG, 2018, p. 675). 

Ao acessarmos os participantes, prosseguimos com uma aborda-
gem inicial em que  explicamos detalhadamente acerca do trabalho de 
pesquisa. Na sequência, realizamos as entrevistas por meio de um roteiro 
semi-estruturado, que resultou no registro transcrito das narrativas dos 
interlocutores. As entrevistas foram realizadas e gravadas pelo Google 
Meet com o tempo médio de um hora e vinte minutos e, os entrevista-
dos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido pelo Google 
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Form, por conta da pandemia de COVID-19. Deste modo, entrevista-
mos 04 pessoas do sexo masculino com trajetórias na escola pública, que 
se autodeclararam negros, além de se identificarem como homossexuais. 

Para a compreensão das narrativas sobre as trajetórias educacio-
nais, optamos por romper com a ideia de linearidade pressuposta nas 
histórias de vida observadas como um “conjunto de acontecimentos 
de uma existência individual concebidos como uma história e o relato 
dessa história”, e assim conduzimos nossa análise a partir da “noção 
de trajetória como série de posições sucessivamente ocupadas por um 
mesmo agente num espaço em que ele é próprio um devir, estando 
sujeito a incessantes transformações” (BOURDIEU, 2006, p. 183-189). 

Enquanto abordagem metodológica, considerando as trajetórias 
de corpos que são atravessados por diversas dimensões sociais, como a 
negritude e a homossexualidade, adotamos a interseccionalidade como 
categoria análítica na perpectiva histórico-cultural. O termo intersec-
cionalidade foi usado pela primeira vez no final da década de 1980, 
cunhado pela jurista norte-americana Kimberlé W. Crenshaw (1989), 
numa concepção interdisciplinar. Tal expressão, objetiva focalizar a 
intersecção de raça, gênero, classe, etnia, sexualidade e outros marcado-
res sociais da diferença, trazendo consigo uma abordagem que “leva em 
conta as múltiplas fontes da identidade”, mesmo não tendo o objetivo 
de “propor uma nova teoria globalizante da identidade” (CRENSHAW, 
1889, p. 54). De forma sucinta, “a interseccionalidade é uma concei-
tuação do problema que busca capturar as consequências estruturais 
e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação” 
(CRENSHAW, 2002, p. 177), tratando especificamente de como os 
sistemas discriminatórios constroem desigualdades raciais, de gênero, 
étnicas, de classe, entre outras socialmente estruturadas.

A análise interseccional fundamenta não só a compreensão das 
diferenças, mas também dos cruzamentos que se estabelecem entre 
raça, gênero, classe, etnias em suas multideterminações, nos oferecendo 
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mecanismos de combate às diversas formas de opressões (simbólicas, 
físicas e verbais), servindo como um instrumento de luta política e mos-
trando não haver uma hierarquização das opressões, mas a intersecção 
entre elas. Portanto, tal perspcetiva nos ajuda a pensar as trajetórias de 
negros homossexuais, entendendo como o racismo e a homofobia se 
manifestam interseccionalmente nos processos educacionais.

Para alcançar tais objetivos, em um primeiro momento apresen-
tamos sumariamente algumas reflexões teóricas acerca das identidades 
negra e homossexual, principalmente no contexto brasileiro, bem como, 
traçar algumas conceituações sobre homofobia e racismo, considerando 
as contribuições de Munanga (1994), Mbembe (2018), Quinalha 
(2018) e MacRae (2018) de um lado, e de Junqueira (2009a), Gomes 
(2005), Almeida (2018) e Kilomba (2019) de outro. Em um segundo 
momento, apresentamos a discussão realizada a partir da análise das 
narrativas dos entrevistados, no sentido de mostrar as especificidades 
das vivências nas intersecções entre educação, raça e gênero. 

Identidade, racismo e homofobia: aspectos históricos-culturais da 
realidade brasileira

A identidade humana tem sido estudada como algo que não é 
inato, ou seja, ela perpassa por um processo de subjetivação, socialização, 
visibilização e adaptação de acordo com o modo de vida, cultura e grupo 
social no qual uma pessoa encontra-se inserida. Segundo Hall, (2006) a 
identidade está atrelada à cultura e, portanto, não pode ser compreen-
dida como uma “essência fixa que existe inalterada aquém da história e 
da cultura. Não é um qualquer espírito universal e transcendental que nos 
habita e no qual a história não deixou nenhum traço fundamental” (p.25). 
Assim, entendemos identidade enquanto um conjunto de aspectos indi-
viduais que formam uma pessoa, mas também a partir do âmbito coletivo, 
considerando as relações sociais e as implicações políticas que a moldam. 
Ainda sobre essa categoria, Munanga (1994, p. 177-78) assinala que
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a identidade é uma realidade sempre presente em todas as socie-
dades humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema 
axiológico sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de sua 
cultura para definir-se em contraposição ao alheio. A definição de 
si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) 
têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção 
do território contra inimigos externos, as manipulações ideológicas 
por interesses econômicos, políticos, psicológicos, etc.

Munanga nos propõe pensar a construção da identidade tendo 
como estruturante um sistema que seleciona, através dos valores morais, 
aspectos que fazem uma determinada cultura se sobressair em detri-
mento de outra. Tal conceituação de identidade, vai ao encontro do 
pensamento de Mbembe (2008, p. 12), quando argumenta que:

(...) o pensamento europeu sempre tendeu a abordar a identidade 
não em termos de pertencimento mútuo (copertencimento) a um 
mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo com o mesmo, do 
surgimento do ser e da sua manifestação em seu ser primeiro ou, 
ainda em seu próprio espelho. 

As contribuições de Munanga e Mbembe mostram que o dis-
curso hegemônico e eurocêntrico passa a levar em consideração apenas 
o EU daquele que detém o poder, ou seja, o homem branco heterosse-
xual e cisgênero, posto como padrão ideal.

Neste âmbito, o negro e a raça passam a se tornar “sinônimos, no 
imaginágio das sociedades europeias” (MBEMBE, 2018, p. 12) e, con-
sequentemente, do mundo. Assim sendo, o processo de construção da 
identidade negra homossexual foi se interpondo, no decorrer do tempo, 
ao discurso do ‘colonizador’ sobre os corpos negros, e tudo aquilo que 
não estava dentro do que era tido como “norma”, logo torna-se o “resto”. 

Figura excedente em relação a qualquer figura e, portanto, fun-
damentalmente infigurável, o negro em particular era o exemplo 
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consumado desse ser-outro, vigorosamente forjado pelo vazio, e 
cujo negativo havia penetrado todos os momentos da existência - a 
morte do dia, a destruição e o perigo, a inominável noite do mundo 
(MBEMBE, 2018, p. 30).

O negro era visto, desde o processo do tráfico atlântico, como 
um ser destituído de suas habilidades funcionais, fundamentalmente 
infigurável, ou seja, na relação dicotômica ele era o outro e, portanto, era 
o vazio. Vazio este, que dito por Hegel e transcrito por Mbembe (2018, 
p. 30), compreendem os negros como “estátuas sem linguagem e nem 
consciência de si; entes humanos incapazes de se despir de uma vez por 
todas da figura animal com a qual se confundiam”.

Por outro lado, no tocante ao debate das sexualidades, quando 
nos reportamos a construção das identidades homossexuais no Brasil 
é visível a repressão como forma de estilizar corpos e como se deu o 
prosseguimento com a ditadura “hetero-militar” de 1964. No entanto, 
as práticas de tentar padronizar os corpos já existiam muito antes da 
formação do Estado Brasileiro. Quinalha (2018) ao discorrer sobre a 
história do movimento LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos) no Brasil, salienta que “ainda que o Estado 
não seja o único responsável por normatizar os discursos e práticas 
sexuais, sem dúvidas, durante a ditadura, ele se tornou um locus privi-
legiado de irradiação de regras proibitivas” corroborando a “definir as 
condutas classificadas como inaceitáveis” (p. 21).

Nessa perpectiva, a construção da identidade homossexual no 
Brasil tem um forte impacto do conservadorismo dos discursos “reli-
giosos, médicos, legais, criminológicos e de diversas outras ordens” 
(QUINALHA, 2018, p. 21), que combinam em uma lógica de pro-
dução de regulação das sexualidades. Os sistemas estruturais binários, 
que normatizam as performatividades através de uma heterossexuali-
dade que dita a norma, faz com que experiências de negritudes LGBTI 
sejam silenciadas ou negadas, por não atenderem o padrão estabelecido.
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Estudos sobre a construção da identidade homossexual no Brasil 
mostram que a intersecção basilar entre a homosexualidade e a raça 
começou no fim da década de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, onde 
homossexuais tiveram a oportunidade de editar o primeiro jornal cha-
mado Lampião da Esquina, mais conhecido como Lampião. O jornal 
tinha a intenção de “não só lidar francamente com a homossexualidade, 
como também forjar alianças com outras “minorias” com reinvidica-
ções específicas, como os negros, feministas, índios e representantes 
do movimento ecológico” (MACRAE, 2018, p. 42). Essa estruturação 
de um novo modelo de afetividades homossexuais “parece ter ocorrido 
nos finais da década de 1960, inicialmente em São Paulo e em outros 
grandes centros urbanos quando homossexuais e grupos boêmios politi-
zados frequentavam as mesmas áreas, geralmente no centro das cidades, 
levando a um maior contato entre eles” (MACRAE, 2018, p. 45). 

Este encontro entre as minorias, ou melhor, entre os margina-
lizados proporcionou um processo de construção de uma identidade 
homossexual. 

Os contestadores culturais encontraram um novo campo para atuar, 
ao perceber a importância de se dissolver a rigidez das normas que 
governavam os papéis de homens e mulheres em sua sociedade. Já 
os homossexuais entenderam a importância de estabelecer relações 
sexuais e afetivas mais democráticas e, mais adiante de pensarem em 
termos de organização política. Resultados importantes desse encon-
tro foram a consolidação da figura do entendido, o homossexual que 
procurava relações sexuais igualitárias, e a valorização da androginia 
no que diz respeito a posições políticas (MACRAE, 2018, p. 45).

Entendendo que a identidade negra homossexual é uma constru-
ção social, de interação do indivíduo com seu meio, cultural e histórico, é 
importante ressaltar que a imagem criada e perpetuada mundo afora, ou 
seja, uma imagem de completa depreciação reforçada com políticas da 
morte, também alimentou dentro da comunidade negra homossexual os 
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desejos e anseios de uma política de resistência. É importante retomar 
o sentido da construção de identidades para dizer que a discussão não 
está apenas num campo subjetivo do ser, mas também em um campo 
político, capaz de transformar e reescrever uma história que foi contada 
por uma única voz, predominantemente difundida através de ideias e 
pensamentos da branquitude heterossexual.

Desse modo, urge a importância de conceituarmos homofo-
bia que, não deve ser lida como um “termo guarda-chuva”, mas com 
a compreensão de um termo que designa a agressão real às pessoas 
de orientação sexual (homossexual), ou seja, os homens que desejam 
afetivo e sexualmente outros homens. Já para as pessoas bissexuais e 
lésbicas, seriam designados outros termos, como bifobia e lesbofobia. Já 
no caso de travestis e transexuais, o termo a fim de comportar a suposta 
ou real agressão, é o termo transfobia. Tendo isto posto, é visível que o 
termo homofobia usado como termo guarda-chuva apaga, por exemplo, 
as violências destinadas a travestis e transexuais, haja vista que estamos 
falando de uma identidade de gênero.

O termo - homofobia - quando utilizado, é carregado de referên-
cias a emoções negativas, sejam elas medo, desconforto, nojo, desprezo 
e/ou entre outros, em relação a pessoas homossexuais. Essas emoções, 
segundo Junqueira (2009a, p. 04),

em alguns casos, seriam a tradução do receio (inconsciente e “doen-
tio”) de a própria pessoa homofóbica ser homossexual (ou de que os 
outros pensem que ela seja). Assim, seriam indícios (ou “sintomas”) 
de homofobia o ato de se evitarem homossexuais e situações asso-
ciáveis ao universo homossexual, bem como a repulsa às relações 
afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Essa repulsa, por sua 
vez, poderia se traduzir em um ódio generalizado (e, de novo, “pa-
tológico”) às pessoas homossexuais ou vistas como homossexuais.

De acordo com Junqueira (2009a), como os homossexuais foram 
associados a “doentes”, e aqui temos mais uma carga medicalizante e 
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patologizante do termo, o enunciador homofóbico acaba expelindo o 
que há dentro de si, ou seja, todo o repúdio contra aquele que é con-
siderado doente. Neste sentido, se na cabeça de alguém que pratica 
homofobia há um doente, apenas por ele ser homossexual, este doente, 
então, pode infectar outras pessoas, logo tal indivíduo teria duas saídas: 
a primeira, expelir ódio e preconceito para afastar a pessoa, ou tratá-la 
como alguém que precisa de um tratamento para sua “cura”.

Uma pessoa homossexual negra, além da possibilidade de sofrer 
violência homofóbica (física e simbólica), também está sujeita a violên-
cia racista. A partir desse duplo pertencimento identitário há uma via 
dupla de discriminação. Entendemos o racismo, proveniente do termo 
raça, tal qual defende Munanga (2003, p. 7-8):

Com efeito, com base nas relações entre “raça” e “racismo”, o ra-
cismo seria teoricamente uma ideologia essencialista que postula 
a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças con-
trastadas que têm características físicas hereditárias comuns, sendo 
estas últimas suportes das características psicológicas, morais, in-
telectuais e estéticas e se situam numa escala de valores desiguais. 
Visto deste ponto de vista, o racismo é uma crença na existência 
das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre 
o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural.

O indivíduo racista, então, cria em seu imaginário, que pessoas 
de uma determinada raça/cor são inferiores moral e intelectualmente, 
por consequência direta das características físicas ou biológicas, ou seja, 
a justificativa por trás de um ato racista vem sempre relacionada aos 
fatores estéticos, biológicos, as qualidades psicológicas, morais, intelec-
tuais etc.

Nesta perspectiva, as relações de poder se evidenciam de maneira 
incisiva quando Munanga (2003) ressalta os pilares que sustentam o 
racismo dentro da sociedade. Nos processos de construção da identi-
dade negra há de se considerar que houve o predomínio do pensamento 
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europeu e, como este fator foi decisivo para instaurar-se um argumento 
acerca das “hierarquizações das raças”.

Os indivíduos da raça “branca”, foram decretados coletivamente 
superiores aos da raça “negra” e “amarela”, em função de suas carac-
terísticas físicas hereditárias, tais como a cor clara da pele, o forma-
to do crânio (dolicocefalia), a forma dos lábios, do nariz, do queixo, 
etc. que segundo pensavam, os tornam mais bonitos, mais inteli-
gentes, mais honestos, mais inventivos, etc. e conseqüentemente 
mais aptos para dirigir e dominar as outras raças, principalmente a 
negra mais escura de todas e conseqüentemente considerada como 
a mais estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente 
e portanto a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de domi-
nação (MUNANGA, 2003, p. 05).

Nos debates sobre as questões raciais, é possível nos depararmos 
com variadas definições de racismo. Aqui nos ateremos ao racismo estru-
tural, uma dimensão para entender como o racismo está presente nas 
relações sociais no Brasil, tendo como mecanismos de atuação a discri-
minação de negros nos processos engendrados dentro das instituições, 
incluindo escolas e universidades. E para tal debate, consideramos os 
argumentos de Silvio Almeida (2018, p. 38), que  

o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, de 
modo “normal” com que se constituem as relações políticas, econô-
micas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e 
nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Compor-
tamentos individuais e processos institucionais são derivados de 
uma sociedade cujo racismo não é regra, é exceção.

Ao discutir o conceito de racismo estrutural, o autor se refere a 
uma estrutura sustentada por pilares econômicos, políticos e sociais que 
propagam o racismo, seja de maneira velada, exposta ou institucionali-
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zada. Ao nos atermos ao conceito de racismo institucional, levamos em 
conta, as considerações de Grada Kilomba (2019, p. 78), que argumenta:

Como o termo “instituição” implica, o racismo institucional en-
fatiza que o racismo não é apenas um fenômeno ideológico, mas 
também institucionalizado. O termo se refere a um padrão de tra-
tamento desigual nas operações cotidianas tais como em sistemas 
e agendas educativas, mercados de trabalho, justiça criminal, etc. 
O racismo institucional opera de tal forma que coloca os sujeitos 
brancos em clara vantagem em relação a outros grupos racializados.

Ao se discutir o âmbito institucional, vemos que o racismo age e 
impera nas estruturas institucionais, tais como, escolas, universidades e 
órgãos de caráter institucional, de maneira a desestruturar a pessoa que 
participa daquele espaço, haja vista que os lugares acabam se tornando 
espaços de disputas de discursos, vivências sociais e hegemonia. Neste 
sentido, Gomes (2005, p. 47) coloca que 

quanto mais a sociedade, a escola e o poder público negam a la-
mentável existência do racismo entre nós, mais o racismo existente 
no Brasil vai se propagando e invadindo as mentalidades, as subje-
tividades e as condições sociais dos negros. O abismo racial entre 
negros e brancos no Brasil existe de fato. As pesquisas científicas e 
as recentes estatísticas oficiais do Estado brasileiro que comparam 
as condições de vida, emprego, saúde, escolaridade, entre outros ín-
dices de desenvolvimento humano, vividos por negros e brancos, 
comprovam a existência de uma grande desigualdade racial em nos-
so país. Essa desigualdade é fruto da estrutura racista, somada a 
exclusão social e a desigualdade socioeconômica que atingem toda a 
população brasileira e, de um modo particular, o povo negro.

Ao nos depararmos com a essa realidade, percebemos que negar 
o racismo em seus diversos aspectos é uma forma de negar o passado 



168

colonial e reforçar o presente que ainda sufoca o corpo negro. As lutas 
por equidade e igualdade racial acontecem justamente por ter como 
horizonte um futuro onde todos tenham as mesmas oportunidades 
perante o Estado.

Trajetórias de escolarização: vivências de jovens negros homossexuais

Em nossa experiência de pesquisa com o objetivo de compreen-
der as trajetórias de escolarização de jovens negros universitários, 
buscamos analisar as narrativas a partir da intersecção entre as catego-
rias raça e homossexualidade. Ao analisarmos as falas dos entrevistados, 
houve um aspecto em comum que se evidenciou dentro da formação 
escolar:  a necessidade dos jovens de não serem vistos ou percebidos na 
sala de aula de suas escolas. Nas narrativas dos participantes, a vontade 
de se tornar invisível em espaços públicos se dava quando os mesmos 
eram “puxados do armário” direta ou indiretamente, por terceiros.

Lima e Cerqueira (2012, p. 07), apontam que ser negro e homos-
sexual no Brasil, é ser visto como “portador de um distúrbio moral, da 
alma ou da natureza [...] Representa covardia, a fraqueza, a fragilidade 
e mesmo uma traição ao estereótipo subumano assimilado pelo pró-
prio homem negro”. Ou seja, para os entrevistados, pode-se inferir que 
“estar e permanecer dentro do armário”, em um determinado momento 
de suas vidas, foi uma forma de se manterem vivos e distantes da vio-
lência homofóbica. 

Bernardo, nosso interlocutor de 22 anos de idade, relata que para 
evitar sofrer discriminação racista e homofóbica, por muitas vezes, pre-
feria não se manifestar: “tentava sempre não fazer nada que levasse a um 
bullying, assim... então, eu era muito fechadão mesmo”. O silenciamento 
sofrido por ele acabou o colocando num lugar de “invisibilidade”. 
Quando questionado sobre essa necessidade de se “tornar invisível”, na 
tentativa de desviar o foco dos ataques racistas e homofóbicos, Ber-
nardo concordou que esse era o objetivo.
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Às vezes eu deixava de me posicionar em situações em que eu achava er-
rado, principalmente com meninas que eram minhas amigas, com medo 
de falarem: “Você está defendendo ela, só porque você é viadinho”, sabe?” 
(...) Eu lembro que tinha uma amiga, isso já no ensino médio, que fala-
va que eu parecia um dinossauro (T Rex), porque eu era muito fechado, 
realmente, muito fechado. Eu não gesticulava quando eu falava e, hoje 
eu acho, que era muito por isso mesmo, de tentar não dar o que falar 
muito no sentido pejorativo, a famosa “pinta”, tá ligado?.

A invisibilização almejada por Bernardo coaduna-se com os 
discursos dos outros entrevistados, como Eduardo, de 23 anos, que 
comenta sobre a suposta invisibilidade:

Eu sempre fiquei mais isolado, mas eu não sabia se era por conta da 
minha orientação sexual ou porque eu não gostava de gente mesmo. Eu 
não me sentia à vontade, principalmente por conta desse medo de fazer 
alguma coisa e virar motivo de chacota, virar motivo de piada, ser ri-
dicularizado.

A narrativa de Eduardo parece corroborar com com a reflexão 
de Majors (1992) que nos apresenta o termo cool pose, que significa 
uma forma ou tentativa de um homem negro desenvolver atitudes 
teatrais para se adequar a sociedade. Segundo o autor, “esses papéis 
teatrais ajudam o homem negro a satisfazer as expectativas e normas 
da sociedade, fazem com que ele pareça competente, além de ser uma 
forma de sobrevivência” (MAJORS, 1992, p. 248, tradução nossa). Nesse 
sentido, o autor foca nas questões de raça e intercala com as facetas das 
masculinidades negras e, portanto, pode-se concluir que a “performance 
de gênero” também se encaixa neste papel teatral, que é incorporado 
pelo homem negro, na tentativa de se adequar a um padrão da mascu-
linidade heterossexual - em que ele pode ser visto como um ser dotado 
de força e virilidade - para fugir da homofobia, como parece ser o caso 
de nossos entrevistados. 
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Dentro do ambiente escolar, conforme observamos a partir das 
entrevistas, os garotos negros homossexuais cuja performance de gênero 
reforçava a masculinidade hegemônica [já que voluntário ou involun-
tariamente queriam “ser invisíveis”], eram percebidos como o “parça” 
e “pica das galáxias”, já aqueles que estavam fora deste padrão, eram 
“ridicularizados” com os termos “viadinho” e “bicha”.  Observe-se que a 
cor da pele, a orientação sexual e a performatividade influenciam dire-
tamente numa hierarquização das relações, nas funções sociais que cada 
indivíduo ocupa dentro do contexto escolar e nos atos discriminatórios 
que delimita os seus alvos.

João, de 26 anos, por sua vez, relata, com emoção, como sua expe-
riência dentro da escola sempre foi de muita proteção, pois, sua avó o 
colocou para estudar na instituição em que ela trabalhava. Ele continua 
narrando sobre o isolamento social que vivenciava nesse contexto escolar.

As lembranças que eu tenho da escola, do fundamental, principalmen-
te… era reforçando o que eu vivi na rua, sabe? Brincando na rua. Eu 
não tinha lugar, eu ficava sentado sozinho, os poucos amigos que eu ti-
nha, eram pessoas excluídas também. E aí, depois de muito tempo, eu 
fui entender que eles também eram gays, ou nerds, pretos ou gordos, era 
sempre isso…. Sempre esses grupos, e eu ficava com eles, era onde eu me 
encontrava. Aí eu sempre ficava isolado com essas poucas pessoas. 

Ao ser perguntado sobre o seu isolamento, João diz:

Eu entendia que era normal e que eu só não me encaixava nos outros, 
então, eu me encontrava com pessoas que eu achava que eram mais pró-
ximas de mim, eu não via isso como um grande problema, eu não tinha a 
necessidade de ser aceito pelos outros. O que só me incomodava muito… 
era o fato, tipo assim… não ser aceito e não me incluir nos outros, tudo 
bem, mas sim, os outros ficarem me infernizando a vida inteira, porque 
não bastava eu não me encaixar nos demais, eles faziam questão de me 
encher o saco o tempo inteiro.



171

Sobre esse assunto, Louro (2004), nos mostra que a homofo-
bia procede por meio da “defeituosidade de gênero”, “abjeto” às pessoas 
homossexuais. A homofobia “pode se expressar ainda numa espécie de 
‘terror em relação à perda de gênero’, ou seja, no terror de não ser mais 
considerado como um homem ou uma mulher ‘reais’ ou ‘autênticos/às’’ 
(LOURO, 2004, p. 28-29). Nessa mesma direção, Butler (1993), afirma 
que as normas de gênero operam de forma tão brutal, que produz efeitos 
em sua totalidade, às vezes parcialmente sobre o indivíduo, isso porque, 
sejam homossexuais ou não, mulheres e homens são atingidos por essa 
visão de “deformidade de gênero”. Nessa direção, a questão do “defeito” 
e da “deformação” de gênero, colocadas pelas autoras, parecem explicar 
a atitude de isolamento e retraimento relatadas por João quando afirma 
não se “encaixar nos demais”.

Quando questionado acerca da discriminação dentro do âmbito 
escolar, Ernesto, de 21 anos, relata acerca de sua experiência: “Então, 
tinha piadas, né? Mas eu acho que é muito aquilo de racismo estrutural, 
sabe? Não era uma coisa mais de ataque. Tipo, eu nunca fui uma pessoa 
excluída, sabe?”.

Ernesto, ao fazer seu relato, atribuiu as piadas direcionadas a ele a 
algo do cotidiano, ou melhor, do racismo estrutural, no qual as agressões 
verbais, em forma de brincadeira, passavam despercebidas, tanto que ele 
não se sentia excluído. Almeida (2019), salienta que é necessário pensar 
que o racismo é sempre estrutural, ou seja, ele é elemento fundamental 
para a estruturação da sociedade, organização econômica e social. 

Quando Ernesto admite ter sofrido com piadas e em seguida apa-
zigua citando o racismo estrutural, ele normaliza o ato de discriminação 
como algo que deve ser encarado como constituinte da realidade e, que 
todos, de alguma forma tendem a superar. Porém, é preciso entender que 
“o racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução 
das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social con-
temporânea” (ALMEIDA, 2019, p. 18). Expressões latentes e potentes 
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do racismo no cotidiano são as formas de isolamento, retraimento, 
silenciamento e invisibilização, que ficaram evidenciadas nos relatos de 
Bernardo, João, Eduardo e Ernesto e, fazem parte da realidade vivida 
pela população negra e homossexual, todos os dias nos ambientes sociais.

Desse modo, ao compreendermos o processo de silenciamento 
como uma extensão da manutenção dos poderes e dos processos simbó-
licos e ideológicos, não podemos nos esquecer da história da escravização, 
sobretudo do período colonial, em que os negros tinham em sua face 
uma máscara facial de metal (retrato da Escrava Anastácia). Tal objeto 
era usado para enfatizar formas bruscas de silenciamento e, haja vista 
que quando falamos de silenciamento, não é sobre aquele silêncio por 
si só, mas sobre o que é imposto - por meio de opressões estruturadas 
(físicas ou simbólicas). Pensando os silenciamentos contemporâneos, 
Grada Kilomba (2010, p. 35), nos traz indagações pertinentes.

Quem pode falar? Quem não pode? E acima de tudo, sobre o que 
podemos falar? Por que a boca do sujeito Negro tem que ser cala-
da? Por que ela, ele, ou eles/elas têm de ser silenciados/as? O que o 
sujeito Negro poderia dizer se a sua boca não estivesse tampada? E 
o que é que o sujeito branco teria que ouvir? 

Sob a análise de Kilomba (2010), a boca seria um instrumento 
oprimido por excelência, pois, é o órgão que enuncia verdades inde-
sejadas sobre o período de colonização por meio da exploração, que 
precisou ser confinada, colonizada e controlada, isto é, “ela simboliza 
políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de 
silenciamento das/os chamadas/os “Outras/os” (KILOMBA, 2010, p. 
33). É, portanto, por meio deste projeto de sociedade que os colonos 
tinham poder de silenciar falas, pensamentos e de legitimar e deslegi-
timar os corpos. 

Assim sendo, o racismo e a homofobia faz com que o indivíduo 
recue ao ponto de se privar da fala, silenciando-se diante dos processos 
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de humilhação e opressão vividos cotidianamente. Desse modo, o estu-
dante que sofre tais constrangimentos, vivencia um tipo de violência 
simbólica representada pela ação repetida de atitudes negativas  que o 
vitimizam e o expõe vexatoriamente na frente de outras pessoas. Ber-
nardo, por exemplo, relata que tais processos tiveram impactos diretos 
em sua vida, já que tem uma enorme dificuldade em falar em público. 

Uma coisa que eu fico muito pensando é quando eu tinha falado nessa 
questão de se posicionar nos lugares, de ter coragem de falar, acho que isso 
influenciou muito, tipo muito, tá ligado? Porque é isso, assim, já é foda 
falar e ter coragem de falar, tá ligado? Estar numa posição, enquanto 
orador, quando você é preto e tipo, ainda como eu lidei com a minha 
questão LGBT, dessa forma de não me deixar expor tanto, eu acho que 
influenciou muito, como hoje, eu tenho várias dificuldades de falar em 
público, apresentar trabalho.” 

Na mesma direção, Ernesto relata não ter sentido tanto opressão 
em relação a sua cor/raça, mas quando chegamos ao âmbito das relações 
de gênero, assinala que as agressões verbais se intensificaram ao ponto 
de ele ter que mudar de escola: 

Piadas do tipo: cabelo de bombril, não aconteceu comigo, porque fui sem-
pre carequinha, mas assim, piadas que são mais… aí meu deus, como é 
que fala? ((pensando)) coisas que são cotidianas, sabe? Mas eu nunca 
sofri nada, ataque mesmo. Era mais sobre a questão de ser gay mesmo. 
Sobre ser gay tinha bastante piada. Teve uma época que eu lembro, tive 
que mudar de escola por causa disso, pois eu não aguentava mais, (...) 
Eu comecei a sofrer um bullying bem forte, estava ficando insuportável 
já. Aí eu pedi para mudar de escola, daí eu fui pra outra e então, eu fiquei 
até me formar no ensino médio”. 

Para Ernesto, o racismo e a homofobia operavam de maneiras 
diferentes, pois o silenciamento vinha como uma aceitação de algumas 
opressões, com a justificativa de que tais piadas advinham do racismo 
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estrutural, ou seja, a legitimação de piadas de cunho homofóbico e 
racista tomou uma enorme proporção quando tais categorias entraram 
no âmbito das piadas. Já Bernardo mostra outra realidade, cujas opres-
sões se compatibilizam, a partir do que ele chama de “bullying racista” 
e “bullying homofóbico”:

Acho que mais o bullying racista que me acompanhou sempre, mas no 
meu caso, não era só o bullying racista, vinha acompanhado geralmente 
da palavra “viado”, logo em seguida, então era, “macaco viado”, tipo, é 
isso, “macaco” alguma coisa assim, “viado” logo em seguida.

Essa forma de agressão racista e homofóbica o acompanhou por 
muito tempo, mas paulatinamente, o racismo e a homofobia tomaram 
enormes proporções em sua vivência dentro do ambiente escolar.

Destarte, a LGBTIfobia é uma realidade que assola a vida de 
milhares de brasileiros e brasileiras, em vários espaços sociais, estando 
fortemente presente no contexto escolar. Segundo uma pesquisa nacional 
sobre o ambiente educacional no Brasil no ano de 2016, realizada pelo 
Observatório de Educação, Ensino Médio e Gestão, 60% dos estudantes 
se sentiam inseguros/as na escola no último ano por conta da orientação 
sexual, enquanto 43% se sentiam inseguros/as por conta da identidade/
expressão de gênero. Quando se trata de agressões e violências dentro 
do ambiente escolar, 73% já sofreram algum tipo de agressão verbal por 
conta de sua orientação sexual e 68% em razão de sua identidade/expres-
são de gênero. Quando o debate é acerca da permanência, a pesquisa 
mostra que os estudantes LGBTI tinham mais probabilidades de terem 
faltado à escola se sofreram violências relacionadas à orientação sexual, 
ou seja, 58,9% comparados com 23,7% entre os/as que sofreram menos 
agressão. Sobre essa questão Diniz (2011, p. 43, grifo nosso) assinala que,

na escola o bullying homofóbico [LGBTIfóbico] tem resultado na 
evasão escolar de estudantes que expressam identidades sexuais e 
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de gênero diferentes da norma heterossexual, e mesmo nas tentati-
vas de suicídio de adolescentes em conflito com sua identidade se-
xual e de gênero, devido aos preconceitos e a discriminação sofrida 
no espaço escolar. 

Ao questionarmos os entrevistados sobre a postura da escola 
frente às agressões vivenciadas por eles e por terceiros, tanto Bernardo 
quanto Ernesto, apresentam visões semelhantes sobre a posição da ins-
tituição. Ernesto relata que quando ocorriam violências relacionadas a 
homofobia ou discriminação racial, a escola fazia pouco caso do assunto: 
“Nossa! Olha para ser bem sincero, acho que eles nunca deram a mínima”.

A situação dos estudantes LGBTQIA+ dentro do âmbito esco-
lar não é fácil quando ali, o indivíduo está inibido de performar sua 
sexualidade, pois lhe é imposto um ocultamento e silenciamento. Esse 
silenciamento traduz o sentimento de omissão por parte da comu-
nidade escolar quando a mesma, tem que lidar com essas situações, 
principalmente em casos de violências físicas, simbólicas ou verbais. 
Britzman (1996) faz uma breve descrição dos anseios e medos por parte 
dos professores em abordar o tema sexualidade e gênero:

[...] existe o medo de que a mera menção da homossexualidade vá 
encorajar práticas homossexuais e vá fazer com que os/as jovens 
se juntem às comunidades gays e lésbicas. A ideia é que as infor-
mações e as pessoas que as transmitem agem com a finalidade de 
“recrutar” jovens inocentes. [...] Também faz parte desses comple-
xo mito a ansiedade de que as pessoas que ofereça representações 
gays e lésbicas em termos simpáticos será provavelmente acusada 
ou de ser gay ou de promover a sexualidade fora da lei. Em ambos 
os casos, o conhecimento e as pessoas são considerados perigosos, 
predatórios e contagiosos (BRITZMAN, 1996, p. 79-80).

Sobre esse assunto, Bernardo relata que além de ter a questão do 
racismo escancarado por parte da diretoria, a escola fazia ações rasas 
para o combate das violências estruturais: 
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Eu lembro uma vez que o chegou no auge, assim, um caso de racismo 
muito f*** que aconteceu com o meu amigo, bem pesado mesmo. Ele esta-
va sofrendo racismo todo dia, toda hora, aí um professor que inclusive, 
era negro, uma hora se irritou e chamou a diretora. Aí ela entrou na sala 
e pegou os meninos que estavam cometendo racismo com ele, né? Aí, era 
uma diretora branca, né? Uma mulher branca chegou, olhou e falou as-
sim: ‘Ah eu não acredito que todos vocês são negros e tão fazendo racismo 
com ele, nossa, eu ia até chamar a polícia mas o que eu faço agora? Sendo 
que você também são negros…’.

Uma das formas de tentar combater o racismo na escola de Ber-
nardo, era a partir de algumas ações que envolvia passar alguns filmes 
curta-metragem sobre a temática para discutir com os alunos, mas no 
meio da apresentação, era comum ocorrer ataques racistas. Desse modo, 
aquilo que era para ser educativo, acabava por fomentar situações de 
violência contra os estudantes negros na escola.

Eles estavam passando um curta, meio que para politizar sobre essa ques-
tão de racismo, mas não adiantava nada, tá ligado? No meio do curta, a 
galera fazia racismo com as personagens negras que apareciam, era bem 
pesado e eu fico pensando, o que na época eles poderiam ter feito? Não 
dentro dessa lógica de pensar em amenizar, mas o que eles poderiam ter 
feito para um combate mesmo do racismo dentro da escola e, uma escola, 
onde 80% das pessoas era pretas (car****), tá ligado? Como tratar isso?”

Bernardo continua o relato e trás um dado importante a ser ana-
lisado, pois, ele aborda a questão da interseccionalidade e de como este 
fator, deveria ser um tópico fundamental na abordagem escolar. Ele 
também disserta acerca da posição da escola no combate ao racismo:

Nossa! Em novembro não tinha nada, tipo, pelo o que eu lembre, não 
tinha nada. Era de vez em quando que eles mostravam documentários, 
isso no Ensino Fundamental, né? Tô falando mais no Fundamental, 
mas no Médio, onde a gente já era um pouco maior e já tinha sociolo-
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gia, Não tinha nada, tá ligado? Muito pelo contrário. A escola em que 
eu fazia Ensino Médio, era uma escola num bairro classe mediazinha 
de Guarulhos, então, a gente sabe que essa questão de raça e classe ela é 
interseccionada, então, o que mais tinha era de pessoas de classe média 
e brancas, daquele bairro, naquela escola, então era muito mais pesado, 
porque a escola deveria agir nesse quesito, sabendo que tinha essa aten-
ção grande e os professores também sabiam. Mano, eram pessoas super 
conhecidas do assunto, era uma escola de ponta mesmo, mas não faziam 
nada e não tinha nada, tá ligado?

Analisando o relato, compreendemos o quanto a escola acaba por 
tomar a sociedade como espelho, na maioria das vezes reproduzindo 
imposições que deveriam ser repensadas veementemente, haja vista 
que tais imposições acarretam às suas vítimas grande defasagem no 
aprendizado, desgaste psicológico e persistência de violências simbóli-
cas. Bernardo relata que a escola por estar num espaço privilegiado da 
cidade de Guarulhos, onde há um encontro de fatores sociais somados 
à classe e raça, a escola teria como objetivo principal trabalhar no com-
bate ao racismo ao invés de se calar. João, por sua vez, além de mostrar 
como a escola tratou um caso de agressão, ainda teve que sofrer durante 
o ano, sem nenhum suporte escolar:

Um dia, um menino quebrou a caneta (chorando), e passou no meu bra-
ço, falou pra eu ficar quieto e ficou me machucando com caneta. Ai eu 
falei, tipo “não, não dá pra ficar assim”, aí eu fui na diretoria, e falei, 
né? tipo “Ó, ele me machucou com a caneta e tals”... aí, o menino foi 
suspenso, depois voltou, ele era da minha sala e eu tive que conviver o 
ano todo com ameaças, né? (...) “Não, não tive suporte necessário. Inclu-
sive, quando eu falei parecia que tipo, eu estava fazendo aquele drama... 
(chorando muito) eu lembro até hoje de eu chorando com o coordenador, 
falando isso e ele tipo, como cara de deboche pra mim.

Com base nesses relatos, importante salientar que o papel da 
comunidade escolar é ter como uma das pautas prioritárias a inclusão 
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da diversidade na instituição, visando cumprir o Art. 205 da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil (1988) que garante que “a 
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promo-
vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho”. Apesar disso, pouco se tem inves-
tido em ações efetivas para a inclusão das diferenças, acarretando em 
consequências devastadoras para o futuro de meninos e meninas que 
convivem diariamente com os processos excludentes e violentos do 
contexto escolar. Eduardo, relata que não se lembra muito bem a posi-
ção da escola frente às discriminações. Sobre esse assunto Louro (2000) 
afirma que a escola significa,

sem dúvida, um dos espaços mais dificeis para que alguém “assuma” 
sua condição de homossexual ou bissexual. Com a suposição de 
que só pode haver um tipo de desejo sexual e que esse tipo - inato 
a todos - deve ter como alvo um indivíduo do sexo oposto, a esco-
la nega e ignora a homossexualidade (provavelmente nega porque 
ignora) e, desta forma, oferece poucas oportunidades para que ado-
lescente ou adultos assumam, sem culpa ou vergonha, seus desejos. 
O lugar de conhecimento mantém-se, com relação à sexualidade, o 
lugar do desconhecimento e da ignorância (LOURO, 2000, p. 30).

Segundo o Censo Escolar de 2020, o percentual de matrículas 
por cor/raça, segundo as etapas de ensino são muito diferentes para 
brancos e negros no Brasil (BRASIL, 2020). No ano de 2020, houve 
maior expressividade de matrículas de pessoas brancas, principalmente 
na creche, pré-escola, anos iniciais, anos finais e ensino médio. A matrí-
cula de estudantes negros é proporcionalmente menor. Uma observação 
importante a ser destacada, é que apenas na EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) há uma equiparação em relação a matrícula de pessoas 
brancas e negras, mesmo os números apontando uma leve crescente na 
matrícula de brancos.
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O que esses números nos revelam? É visível, de um lado, que há 
uma barreira contra os corpos negros no ensino público comparada aos 
dos brancos, e do outro, que não existe segurança e políticas de contingên-
cia para dirimir a exclusão escolar de jovens LGBTI.  Assim, reitera-se 
a importância do debate acerca das violências engendradas no contexto 
escolar, haja vista que “em princípio, existem muitas maneiras de ‘tornar-
-se alguém’ [...], mas a sociedade moderna tende a impor a figura do 
saber-objeto (do sucesso escolar) como sendo uma passagem obrigatória, 
para se ter o direito de ser ‘alguém’” (CHARLOT, 2000, p. 72).

Diante dessa problemática, Dinis (2011) afirma que a escola 
acaba se tornando uma arena que normatiza a violência por meio da 
omissão frente aos casos de preconceito, como o racial e o por orien-
tação sexual, bem como normaliza a ausência de determinados corpos, 
como os negros e homossexuais. Embora esperemos que o campo ideal 
de escola seja visto como “a instituição da alteridade, do estranhamento 
e da mestiçagem, ela deixa marcas indeléveis da medida de transforma-
bilidade da condição humana” (AQUINO, 1998, p. 138). 

Na prática, o espaço escolar acaba se tornando um lugar de 
punição e exclusão para os estudantes que compõem grupos sociocul-
turalmente marginalizados e subalternizados no contexto brasileiro. 
Esta manutenção das relações de poder reproduzidas pelas instituições, 
torna a escola um lugar incapaz de lidar com as desigualdades e diferen-
ças, funcionando como uma das reprodutoras das normas de gênero e 
da heteronormatividade, assim como da branquitude, excluindo assim, 
determinados estudantes do contexto educacional, como os negros 
homossexuais (BENTO, 2011).

Nessa perspectiva, destaca-se a compreensão de que há uma 
intersecção basilar entre as categorias raça e sexualidade, que com-
preende o agravamento substancial dos processos discriminatórios 
ocorridos contra negros e homossexuais no interior da escola. Pois, 
como dialoga Aquino (1998, p. 138),
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a escola é o lugar não só de acolhimento das diferenças humanas e 
sociais encarnadas na diversidade de sua clientela, mas fundamen-
talmente o lugar a partir do qual se engendram novas diferenças, 
se instauram novas demandas, se criam novas apreensões acerca do 
mundo já conhecido.

Por fim, quando adentramos no âmbito da escola é indispen-
sável falar da sua relação com os movimentos reais de uma sociedade 
em transformação, ou seja, com os movimentos políticos e sociais, que 
historicamente tem produzido novos sentidos para as práticas escolares 
e para as concepções educacionais. Tais sentidos e discursos quando 
produzidos no interior da escola fazem com que a sociedade também 
comece a repensar suas configurações diante de demandas sociais, que 
são impulsionadas por uma urgência e emergência sociopolítica, em 
que sujeitos lidos como corpos abjetos denunciam as formas de exclu-
são no interior dos espaços institucionais.

Considerações finais 

Analisando as narrativas dos entrevistados em consonância com 
a teoria estabelecida, é visível que as instituições educacionais têm des-
prezado ou dado pouco valor às diferenças individuais entre os sujeitos. 
A padronização imposta aos corpos tidos como ‘abjetos’, descaracteriza 
sua performatividade e consequentemente suas ações no mundo. Nessa 
esfera, é vísivel que o padrão branco hétero cisgênero normativo já não 
suporta atender as demandas da maioria da população brasileira. Discutir 
questões acerca da homossexualidade de jovens negros, oportuniza ações 
na estruturação de projetos que podem favorecer melhorias no âmbito da 
educação, da cultura e consequentemente de uma sociedade mais justa. 

Os relatos potentes de Bernardo, Ernesto, João e Eduardo fri-
saram a importância de nos atermos às estruturas micros e macros das 
escolas, reforçando a tese de que o debate sobre racismo, assim como as 
ações educativas contra tais práticas, devem ocorrer desde os primeiros 
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anos escolares da criança, levando sempre em consideração sua intera-
ção com o meio, reforçando as formações antirracistas e as colocando 
como pauta central, em busca de uma educação igualitária que consi-
dere as diferenças. É importante que o mesmo ocorra frente ao debate 
contra a homofobia, aglutinando toda a comunidade escolar, na tenta-
tiva de quebrar os padrões pré-estabelecidos de heteronormatividade, 
favorecendo a existência de uma escola que seja capaz de acolher a 
diversidade e se desenvolver com ela e através dela.

A análise da interseccionalidade entre raça e homossexualidade 
nos espaços escolares nos proporcionou um maior entendimento sobre 
o estado de opressão vivida por crianças e jovens afetados cotidiana-
mente pelas atitudes e comportamentos discriminatórios fortalecidos 
por estruturas danificadas de uma sociedade centrada no modelo do 
patriarcado hetero-cis-normativo eurocêntrico. Embora, essa pesquisa 
não tenha respondido todas as questões que envolvem a temática, 
dado a sua complexidade, apresenta lacunas importantes com vista à 
orientação de novos estudos e investigações nesse campo, sobretudo, 
em relação àquelas que possam contribuir para fomentar o combate ao 
racismo e à homofobia dentro e fora do ambiente escolar. 
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EM LICENCIATURAS DE CIÊNCIAS SOCIAIS: 

EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DE UNIVERSI-

DADES FEDERAIS

Marcos Antonio Batista da Silva

Introdução 

Esse texto discute acerca da produção de raça e antirracismo no 
currículo de Cursos de Licenciatura em Ciências Sociais de três Institui-
ções Federais de Ensino Superior (IFES) que fizeram parte do processo 
de expansão e interiorização no Brasil (2003-2014), à luz da teoria dos 
estudos das relações étnico-raciais de autores contemporâneos. A dis-
cussão sobre currículo e os estudos das relações étnico-raciais no campo 
educacional brasileiro adquiriu dimensões estruturais a partir da intro-
dução das Leis nº 10.639/2003 (História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana) e Lei nº 11.645/2008 (História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasi-
leira e Africana - DCNRERs (BRASIL, 2004).

A introdução dessas legislações derivadas de lutas constantes do 
Movimento Negro brasileiro e de outros movimentos sociais (povos 
indígenas), tem tensionado culturas acadêmicas, curriculares e epis-
temológicas que envolvem o campo educacional da Educação Básica 
ao Ensino Superior (ensino, pesquisa e extensão), principalmente na 
universidade pública, visando uma educação antirracista (BENITES, 
2009; FERREIRA, 2012; MOTA, 2021; SILVA, GOMES e REGIS, 
2018; ARAÚJO e SILVA, 2020).
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No entanto, após quase duas décadas da promulgação dessas 
legislações supracitadas, a introdução do ensino da história e cultura 
afro-brasileira e indígena, ainda parece tímida em diversas universi-
dades no Brasil. Com exceções, esse debate fica por conta de docentes 
negros e/ou engajados com a luta antirracista, ou o debate se restringe 
aos componentes curriculares optativos nos currículos universitários, 
nos quais as matrizes curriculares ainda têm expressado tensões, contra-
dições e interesses de vários grupos dentro e fora da universidade. Silva 
e Araújo (2020, p. 346) têm chamado a atenção para o debate que o 
Movimento Negro realiza na sociedade brasileira, em particular acerca 
do “papel que a universidade tem desempenhado historicamente na (re)
produção do racismo” (ARAÚJO e SILVA, 2020, p. 346). É fundamen-
tal que esta discussão “não esteja apenas presente em disciplinas isoladas 
nas salas de aula do ensino superior, mas se converta de fato em um 
projeto de educação antirracista” ((ARAÚJO e SILVA, 2020, p. 347). 
A discussão proposta por esses autores parte de discussões introdutó-
rias desenvolvidas no âmbito do projeto POLITICS1. A investigação do 
projeto tem analisado e discutido acerca dos processos de produção de 
conhecimento sobre raça, racismo e antirracismo e descolonização nas 
esferas de universidades públicas no Brasil contemporâneo. Essa pers-
pectiva dialoga com as considerações de Gomes (2018) que frisa que 
as instituições educacionais devem adotar “o antirracismo como eixo de 
suas práticas, projetos e políticas” (GOMES, 2018, p.14). 

Compreendemos que o debate sobre o ensino da história e cul-
tura afro-brasileira e africana e dos povos indígenas não se caracteriza 
por um acréscimo de conteúdo nas aulas de História, mas se trata de 
uma outra forma de pensar os temas que constituem, desde a educação 

1  POLITICS - A política de antirracismo na Europa e na América Latina: pro-
dução de conhecimento, decisão política e lutas coletivas”, cujo autor é integrante. O 
projeto POLITICS é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC) e 
sediado no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (Projeto 
725402 - POLITICS - ERC-2016-COG).
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básica ao ensino superior nos componentes curriculares de diferentes 
cursos que compõem as matrizes curriculares. Especificamente, para 
esse estudo, o que se refere ao currículo de Licenciatura em Ciências 
Sociais. Compartilhamos das reflexões de Mota (2021, p.15) “que é pre-
ciso garantir o conhecimento público sobre cientistas e artistas negros, 
filosofias africanas e afro-diaspóricas, línguas africanas e contribuições 
africanas” ao currículo acadêmico. Entendemos que são muitas as pos-
sibilidades de expansão e descolonização dos currículos para torná-los 
mais inclusivo no que tange aos estudos das relações étnico-raciais.

Diante deste panorama de transformações das políticas públicas 
educacionais, destacamos que, a partir da década de 2000, na socie-
dade brasileira, ocorreu um amplo processo de expansão, reestruturação 
e interiorização de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 
no Brasil. Por exemplo, a partir de 2003 ocorreu a criação de 18 novas 
universidades federais e de 173 campus de universidades federais em 
cidades do interior do país, conforme descrito no Relatório intitulado 
“A democratização e expansão da educação superior no país 2003 – 
2014”2 (BRASIL, 2014). Esse processo foi estruturado em três etapas:

• a Fase I (2003 a 2007) - sua meta foi interiorizar as IFES: cria-
ção de dez universidades federais em regiões prioritariamente 
não metropolitanas;

• a fase II (2008 a 2012) – apoiou o Programa de Apoio a Pla-
nos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI);3 

• a Fase III (2012 a 2014) - visou a ampliação das fases anterio-
res: criação de 47 novos campi e quatro novas universidades.

2 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view=download&ali
as=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192

3 O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096/ 2007, e é uma das ações que inte-
gram o Plano de Desenvolvimento da Educação.
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Esse processo de expansão e interiorização das IFES teve como 
desdobramentos, entre outras iniciativas: a oferta de cursos e vagas nas 
universidades; a valorização do desenvolvimento acadêmico (ensino, 
pesquisa e extensão); a geração de profissionais especializados para 
atender a demanda regional e local (combater o desequilíbrio encon-
trado nesses lugares).

De modo geral, autores têm discutido acerca das dimensões de 
expansão, interiorização e internacionalização que envolvem o REUNI, 
acerca da democratização do ensino superior brasileiro e de políticas 
inclusivas (ações afirmativas, políticas de permanência) e de culturas 
acadêmicas, locais e regionais. Por exemplo, Leal, Vega Sanabria e 
Cariaga (2021, p. 26) chamam a atenção para “o ensino e a extensão 
em Antropologia e em Ciências Sociais fora dos grandes centros de 
formação brasileiros”. 

Interessa-nos, também, chamar a atenção com esse texto para 
a necessidade de ampliarmos esse debate e problematizar acerca das 
culturas curriculares que envolvem as IFES, principalmente sobre a 
introdução do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, 
tema pouco explorado na revisão de literatura sobre o processo de inte-
riorização e expansão das FIES. Entendemos que ainda há lacunas e/
ou silenciamentos no que se refere a discussão acerca do currículo que 
envolvem os estudos das relações étnico-raciais sobre a produção de 
conhecimento sobre raça, racismo e antirracismo nas universidades. 

Desse modo, propomos com este estudo ampliar esse debate, 
acrescentando um diálogo que possa problematizar sobre currículos e 
planos pedagógicos de curso (PPCs), ilustrando esse debate com a dis-
cussão de propostas de três universidades que fizeram parte do processo 
de interiorização e expansão do ensino superior público brasileiro, com 
foco no debate dos estudos das relações étnico-raciais, em particular, 
no que se refere a cursos de Licenciaturas em Ciências Sociais, com 
um referencial de análises de autores contemporâneos no campo da 
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Educação, Educação das relações étnico-raciais e das Ciências Sociais 
no Brasil. 

Para tal, privilegiamos para este estudo, três4 IFES pertencentes 
a áreas mais afastadas dos grandes centros, no interior do país, e que 
comtemplassem as distintas fases do processo de expansão e interiori-
zação. A saber: Fase- I (Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL); 
Fase II- (Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS); Fase III- 
(Universidade Federal do Sul Sudeste do Pará – UNIFESSPA), cujos 
cursos estão situados em campi em cidades do interior do país nas 
regiões (Sudeste, Sul, Norte). Assim perguntamos: como têm sido 
os estudos das relações étnico-raciais em Cursos de Licenciatura em 
Ciências Sociais em IFES constituídas durante o processo de interiori-
zação e expansão no Brasil?

O artigo está dividido em duas partes para além da introdução. 
Na primeira parte, apresentamos alguns pontos para reflexão sobre a 
produção de conhecimento de raça e antirracismo que envolvem o cur-
rículo das Ciências Sociais e a Educação das relações étnico-raciais. Na 
segunda parte, tecemos considerações acerca do currículo de cursos de 
Licenciatura em Ciências Sociais que envolvem o processo de IFES do 
processo de expansão e interiorização e o debate étnico-racial. Após 
isso, mostramos as considerações finais.

Parte I - Raça e (anti)racismo no currículo em Ciências Sociais: 
pontos para reflexão  

Na sociedade brasileira, no campo educacional, o debate acerca 
dos currículos eurocêntricos ganhou força a partir da introdução de 
políticas públicas educacionais no país, principalmente no que se refere 
à Lei nº 10.639/2003, responsável por tornar obrigatório o ensino da 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana no sistema educacional 

4 Pela limitação deste artigo, não seria possível contemplar um estudo sobre todas as 
universidades envolvidas no processo de expansão e interiorização de IFES. 
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brasileiro, como desdobramento de lutas constantes do Movimento 
Negro Brasileiro (GOMES, 2012). Nessa direção, Araújo e Silva (2020, 
p.236) observam que nas últimas décadas, as discussões que envolvem o 
currículo universitário e a introdução da Lei nº 10.639/2003 “parecem 
não ter conseguido ainda se estabelecer enquanto linha de pesquisa no 
campo dos estudos sobre currículo”. Apesar da discussão da temática no 
Ensino Superior “o volume de estudos nessa área é quatro vezes menor 
do que os trabalhos sobre as experiências curriculares antirracistas no 
ensino básico” (ARAÚJO e SILVA, 2020, p. 327).

Na trilha de Silva, Gomes e Regis (2018, p. 23) observamos que 
“os currículos serão sempre seletivos”, mas podem fazer emergir con-
flitos e problematizações “de relações de poder que hierarquizam as 
diferenças, a diversidade possa ser efetivamente contemplada”. Desse 
modo, entendemos que é crucial o maior engajamento da comunidade 
acadêmica com uma educação antirracista, descolonizando os currículos, 
rompendo silenciamentos, propondo mudanças de referenciais episte-
mológicos, incorporando e mobilizando novos sujeitos para combater o 
racismo, principalmente no ensino superior brasileiro (GOMES, 2012). 

As relações de poder intrínsecas das instituições contribuem para 
a hegemonia de determinados grupos em manter seus interesses políti-
cos, sociais e econômicos, definindo padrões que são naturalizados. O 
domínio exercido por esses grupos é produzido por princípios discrimi-
natórios pautados na raça, estabelecendo as normas culturais e sociais 
que são transformadas numa única perspectiva civilizatória de socie-
dade (ALMEIDA, 2019). Regis e Basílio (2018, p. 46) acrescentam a 
esse debate e sublinham que, para mudar “condutas preconceituosas e a 
forma estereotipada com que a História e Cultura Africana e Afro-Bra-
sileira é ensinada nas instituições educacionais, as alterações curriculares 
precisam estar correlacionadas a outras políticas ainda mais abrangentes 
e includentes”. Neste sentido, reforçamos o que destaca as DCNRERs 
(BRASIL, 2004, p.17), isto é, sobre “a relevância do estudo de temas 
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decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se res-
tringe à população negra, ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros”.

A sua vez, França (2016, p. 169) ao investigar acerca do ensino de 
Sociologia que envolve o debate sobre livro didático e relações étnico-
-raciais, sublinha que “a temática étnico-racial, embora faça parte de 
muitos estudos dentro das Ciências Sociais, não é bem trabalhada de 
forma central no livro didático Sociologia para o Ensino Médio”. Nessa 
direção, Guimarães (2003-2005) já nos alertará da importância da dis-
cussão acerca de como trabalhar com raça em Sociologia. Esse autor, 
“explica o modo como utiliza em suas pesquisas a categoria ‘raça’, em 
conexão com outras categorias como ‘cor’, ‘etnia’, ‘região’, ‘classe’, ‘nação’, 
‘povo’, ‘estado’, etc.” (GUIMARÃES, 2003, p. 93). Assim, tecemos 
algumas considerações sobre raça e (anti)racismo ancorados no debate 
contemporâneo das relações étnico-raciais no Brasil.

Produção de conhecimento sobre raça: algumas considerações

Segundo Munanga (2003), se tomado na perspectiva biológica, o 
conceito de raça esconde algo não proclamado: a relação de poder e de 
dominação. Guimarães (2005, p. 20) assinala que “é possível construir 
um conceito de raça propriamente sociológico que prescinda de qual-
quer fundamentação natural, objetiva ou biológica”. Ainda segundo 
este autor, “ ‘raça’ é um conceito que não corresponde a nenhuma rea-
lidade natural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão 
somente uma forma de classificação social, baseada numa atitude nega-
tiva frente a certos grupos sociais” (GUIMARÃES, 2005, p.11). Para 
Schucman (2010, p. 47), o conceito de raça “não se trata de um dado 
biológico, mas de ‘construtos sociais’, formas de identidade baseadas 
numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, 
manter e reproduzir diferenças e privilégios”.

Por sua vez, na perspectiva de Quijano (2005, p.117) encon-
tra-se que, antes do descobrimento da América, a ideia de raça em 



192

seu sentido moderno não era conhecida, “termos como espanhol 
e português, e mais tarde europeu, que até então indicavam apenas 
procedência geográfica ou país de origem, desde então adquiriram 
também, em relação às novas identidades, uma conotação racial”. Isto 
é, “raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de 
classificação social básica da população” (QUIJANO, 2005, p.117). O 
vínculo entre raça e cultura, ou melhor, a racialização da cultura e a 
manipulação política dessa situação são centrais para nossa compreen-
são de como funciona a raça (LENTIN, 2018).

Partindo de uma perspectiva decolonial, nota-se a centralidade 
do termo raça no que se refere à formação das estruturas de poder, tor-
nando possível observar a intersecção da relação entre raça e a ordem 
liberal capitalista na sociedade contemporânea. Para Quijano (2005, p. 
136), “a colonialidade do poder estabelecida sobre a ideia de raça deve 
ser admitida como um fator básico na questão nacional e do Estado-
-nação”. Na visão de Quijano (2005) é problemático que na América 
Latina a concepção eurocêntrica tenha sido adotada por grupos domi-
nantes como própria, desse modo impondo o modelo europeu de 
formação do Estado-nação para estruturas de poder organizadas em 
torno de relações coloniais. A contribuição histórica, política e socio-
lógica apresentada por Quijano (2005) e pelos estudos pós-coloniais, 
com enfoque nas Américas, são importantes para o adensamento teó-
rico da análise sobre a construção social da ideia de raça no Brasil. 

Ressaltamos a importância do debate também sobre as mulhe-
res negras e indígenas e suas ações e lutas antirracistas, principalmente 
no contexto latino-americano. Neste sentido, Curiel, Falquet e Masson 
(2005) recorrem as reflexões de Sueli Carneiro acerca das vivências e 
experiências históricas de mulheres negras, mulheres de povos indíge-
nas, que sofreram e ainda sofrem devido ao processo de escravização, 
do período de colonização e do “ trabalho árduo no campo e nas ruas, 
miscigenação forçada e violência sexual, as coloca em uma perspectiva 
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muito diferente da mulher branca, cujo discurso feminista é, muitas 
vezes, totalmente desatualizado” (CURIEL, FALQUET E MASSON, 
2005, p. 8). Essas autoras ainda assinalam que para “Carneiro é neces-
sário e urgente ‘Enegrecer o Feminismo’, levá-lo ‘ao centro ‘(voltamos 
aqui para uma expressão dos ganchos de sino feministas afro-america-
nos), tocar em questões como a violência, mas incluindo os efeitos de 
racismo” (CURIEL, FALQUET E MASSON, 2005 p. 8).

No Brasil, por meio do debate de Gomes (2012) observamos 
que o termo raça, foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em 
várias situações, o utiliza com um sentido político e de valorização do 
legado deixado pelos africanos. Para esta autora, “a discussão sobre raça 
no Brasil e nos mais variados contextos não se faz no isolamento. Antes 
se articulam às questões históricas, sociais, culturais, políticas e econô-
micas mais amplas” (GOMES, 2012, p. 729). Assim, para esse texto, 
utilizamos o conceito de raça como uma construção social que ganha 
sentido ao ser utilizado para orientar e compreender classificações 
sociais hierarquizadas. O conceito analítico de raça como construção 
social é fundamental para a compreensão das desigualdades sociais, 
estruturais e simbólicas observadas na sociedade em geral.

Dessa maneira, o uso do conceito de raça no âmbito das Ciências 
Humanas e Sociais ajuda a atribuir realidade social a discriminações, 
ao racismo e, por conseguinte, a lutar contra estes. A discussão de 
raça aqui apresentada permite sustentar um olhar analítico e político 
para o campo de estudos das relações raciais, no intuito de descrever 
e interpretar a operação do racismo estrutural e simbólico na produ-
ção e sustentação de desigualdades sociais brasileiras, bem como refletir 
sobre estratégias para sua superação (SILVA, 2021).

Estudos sobre (anti)racismo

De acordo com Almeida (2019), o conceito de racismo institu-
cional representa um significativo avanço teórico no que tangencia ao 
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estudo das relações raciais nas sociedades contemporâneas. Sob esta 
perspectiva, “o racismo não se resume a comportamentos individuais, 
mas é tratado como o resultado do funcionamento das instituições, que 
passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, 
desvantagens e privilégios com base na raça” (ALMEIDA, 2019, p. 26). 

O racismo institucional manifesta-se em normas, práticas e 
comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho 
resultantes do preconceito racial, uma atitude que combina estereóti-
pos racistas. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca 
pessoas de grupos racializados em situação de desvantagem no acesso 
a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organiza-
ções. Segundo Werneck (2016), o impacto do racismo institucional na 
vida da população negra no Brasil pode ser percebido através da rela-
ção direta com os serviços e as instituições que deveriam garantir seus 
direitos fundamentais, principalmente na área da saúde e na maioria de 
outros segmentos sociais.

Por exemplo, situações nas quais o Estado deixa de eletrifi-
car determinada comunidade urbana ou quilombola, e desenvolve a 
mesma eletrificação em outra comunidade de grupos não racializados; 
ou quando lançamos nosso olhar para a situação das zonas periféri-
cas pobres e com grande incidência da violência dos grandes centros 
urbanos no Brasil, onde o medo é vivenciado cotidianamente pela 
população, particularmente composta de negros (juventude), em que a 
distância entre os principais polos urbanos caracterizados pela melhor 
oferta de serviços (trabalho, universidades) provocava um sentimento 
de frustração diante da segregação e da impossibilidade de acesso aos 
principais bens e serviços oferecidos, devido ao racismo estrutural no 
país (SILVA, 2021).

Pensar nessas questões nos desafia a olhar as manifestações e 
expressões simbólicas e estruturais do racismo no espaço urbano, o que 
é, também, utilizar o espaço urbano como chave de compreensão do 
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racismo. Em outras palavras, na trilha de Almeida (2019, p.33) enten-
demos “o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, 
do modo ‘normal’ com que se constituem as relações políticas, econômi-
cas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um 
desarranjo institucional. O racismo é estrutural”. A discussão sobre o 
racismo permite uma percepção acerca dos mecanismos de produção e 
reprodução das desigualdades raciais, inclusive no que tange às políticas 
públicas e isso inclui também a universidade.

Quando o nosso foco recai sobre o campo educacional, obser-
vamos autores que têm promovido ações antirracistas. Por exemplo, 
Mota (2021), Ferreira (2012) chamam a atenção para metodologias de 
trabalho que abordem o debate acerca do antirracismo na formaçao 
de professores, principalmente na educação básica. Segundo Ferreira 
(2012, p. 278), o conceito de educação antirracista no campo educa-
cional “nomeia assuntos de raça e de justiça social, de igualdade racial/
étnica, assuntos relacionados a poder, a exclusão, e não somente atentos 
aos aspectos culturais”. 

Por sua vez, Santos e Vieira (2021, p. 115) sublinham “que é 
possível haver a implementação efetiva da Lei n°10639/03 a partir de 
ações conjuntas, partilhando de práticas e experiências”. Esses autores 
citam como exemplos: o Movimento Negro brasileiro, as instituições, 
as organizações, coletivos de estudantes negros, coletivos de docentes 
negros. Para esses autores, “é possível unir experiências como estas ao 
conhecimento produzido no currículo escolar, em busca de uma educa-
ção antirracista” (SANTOS e VIEIRA, 2021, p. 115).

Parte II - As relações étnico-raciais nos currículos dos Cursos de 
Licenciatura em Ciências Sociais: expansão e interiorização

Interessa-nos, nesta parte, compreender em que medida os 
currículos dos cursos de Licenciatura em Ciências Sociais das três 
IFES (UNIFAL, UFFS, UNIFESSPA), “tem produzido silêncios (ou 
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não) em torno das narrativas de existência e resistência do povo negro 
no Brasil (e fora dele)” (SILVA e ARAÚJO, 2021, p. 61). Sugere-
-se uma análise da produção de conhecimento sobre a produção de 
raça, racismo e antirracismo nas três universidades investigadas, sobre 
a ótica da matriz curricular no contexto da educação das relações 
étnico-raciais, como também tem discutido, Oliveira (2014), Lima 
(2015), Paiva (2015). De modo geral, esses autores têm problemati-
zado sobre a importância da discussão das relações étnico-raciais na 
esfera da Lei nº 10.639/2003, o combate ao racismo e a promoção de 
uma educação antirracista, no campo das Ciências Sociais (ensino de 
Sociologia no ensino médio).

Em outro nível de ensino, no ensino superior(pós-graduação) 
localizamos o estudo de Regis (2009, p.1) que analisou treze teses e 
dissertações acerca da temática da “Educação não-escolar de adultos e 
relações étnico-raciais, desenvolvidas em programas de pós-graduação 
em Educação e Ciências Sociais, entre os anos 1999 e 2006”. 

A investigação de Regis (2009) destaca que as teses e dissertações 
analisadas dirigem críticas às instituições educacionais e questionam os 
seus currículos: omissão ou distorção da história dos afrodescendentes, 
seletividade dos currículos; currículos eurocêntricos. Ainda com essa 
autora, compreendemos que é importante “repensar o currículo hege-
mônico para integrar outras formas de conhecimento (...), indicando 
saberes e conhecimentos da ancestralidade africana e da diáspora para 
subsidiar a alteração das relações étnicorraciais vigentes na escolariza-
ção oficial” (REGIS, 2009, p.8).

Contudo, para esse estudo, focamos nosso olhar para cursos de 
Licenciaturas em Ciências Sociais e ilustramos o debate das relações 
étnico-raciais, tecendo algumas considerações sobre três universida-
des públicas brasileiras: UNIFAL, UFFS e UNIFESSPA, cujos cursos 
estão situados em campi em cidades do interior do país, neste estudo, 
respectivamente: Sudeste, Sul e Norte.
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A Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL

A primeira universidade analisada é a UNIFAL5 (estado de 
Minas Gerais, região Sudeste). A Instituição estrutura-se administra-
tivamente em quatro unidades, com localização da sede e da unidade 
educacional Santa Clara, em Alfenas; e os campi avançados nas cida-
des de Poços de Caldas e Varginha. Para esse estudo, privilegiamos o 
curso de Licenciatura em Ciências Sociais (campus de Alfenas) imple-
mentado em 2009 pela UNIFAL como parte das ações de adesão da 
instituição ao Reuni. Por meio do PPC do Curso de Ciências Sociais 
– Licenciatura (PPC/LCS/UNIFAL, 2019) localizamos que o curso 
tem como objetivo geral, possibilitar a formação de docentes para a 
Educação Básica “em três áreas, tronco, Antropologia, Ciência Política 
e Sociologia, de maneira equitativa” (PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 22). 

No que tangencia ao debate étnico-racial, anunciado no PPC, 
localizamos alguns tópicos que evidenciam essa discussão. O primeiro 
tópico está relacionado com a “inclusão da disciplina obrigatória Relações 
Étnico-Raciais (PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 7). O segundo volta-se 
para a legislação (Leis nº 10.639/2003; 11.645/2008, e da Resolução 
CNE/CP nº 1/2004). O terceiro envolve os objetivos específicos do 
Curso de Licenciatura em Ciências Sociais que visa “contribuir para 
a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, demonstrar consciên-
cia da diversidade, respeitando as diferenças de natureza étnico-racial” 
(PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 19). O quarto tópico se refere às com-
petências e habilidades dos estudantes do Curso de Licenciatura em 
Ciências Sociais, entre outros: o respeito a diversidade; a valorização 
da história e cultura afro-brasileira e indígena (PPC/LCS/UNIFAL, 
2019). 

No que tangencia ao debate étnico-racial na UNIFAL, prin-
cipalmente sobre o currículo, localizamos que, de um total de 40 

5 Lei de criação nº 11.154 de 29/07/2005.
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componentes curriculares obrigatórios, há um componente (obriga-
tório) cuja temática central é os estudos das relações étnico raciais: 
Relações Étnico-Raciais e Educação (60h) que discutem sobre a “História 
e Cultura da África, História e Cultura Afro-brasileira, relações étnico-
-raciais e combate ao racismo” (PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 19). 

Outro ponto observado envolveu o descritor “étnico-racial” por 
nós destacado para localizá-lo no debate proposto pelo PPC. Deste 
modo, notamos essa discussão em outros componentes curriculares 
(obrigatórios): Antropologia I” (60h), que aborda entre outros temas, 
“(...), multiculturalismo, diversidades, identidade, relações de gênero, 
relações étnico-raciais” (PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 46). E na dis-
ciplina Sociologia IV (60h), que dentre outros aspectos contempla o 
debate sobre, “(...). Nação, cidadania, direitos e relações étnico-raciais” 
(PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 50). O debate das relações étnico-raciais 
também envolve a disciplina (eletiva) Práticas de Socialização e Cultura 
(60h) que trabalha temas como por exemplo: “gênero, sexualidade, reli-
gião, relações étnico-raciais, classe” (PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 54). 

Quando propomos identificar o descritor “raça” no PPC, nota-
mos que o descritor “raça” contempla a disciplina (eletiva) Sociologia 
Organizacional (60h), que discute dentre outros tópicos, o debate de 
“gênero, raça, meio ambiente e emoções” (PPC/LCS/UNIFAL, 2019, 
p. 54). No que tange ao debate sobre racismo, observamos o tema nas 
disciplinas: “Relações Étnico-raciais e Educação (obrigatória), já eviden-
ciada nesse texto, e no componente curricular eletivo Labirintos do 
Fascismo (60h) (PPC/LCS/UNIFAL, 2019, p. 56). 

Nossas análises indicam que, por um lado, a UNIFAL anun-
cia, em seu PPC, que tem estado em consonância com a proposta das 
legislações educacionais vigentes no País no que envolve os estudos 
das relações étnico-raciais. Porém, essa discussão é central em ape-
nas uma disciplina obrigatória. Por outro, a discussão sobre relações 
étnico-raciais é apresentada de forma interdisciplinar. De modo geral, 
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não observamos uma ênfase maior sobre a discussão do antirracismo. 
Segundo Ferreira (2012, p. 278), “a Educação Antirracista explicita-
mente nomeia assuntos de raça e de justiça social, de igualdade racial/
étnica, assuntos relacionados a poder, a exclusão, e não somente atentos 
aos aspectos culturais”. 

Compartilhamos das reflexões de Oliveira (2014, p. 95) que é 
fundamental que a discussão sobre raça, racismo e antirracismo façam 
parte dos currículos em Licenciatura das Ciências Sociais “pois todo o 
movimento em torno da questão racial na educação pública tem um 
imperativo pedagógico e político: o combate ao racismo estrutural bra-
sileiro e uma mudança epistemológica em face ao eurocentrismo no 
pensamento social brasileiro”.

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

A segunda universidade é a Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS)6, uma instituição de ensino superior pública e participante 
do processo de integração regional e internacionalização da educação 
superior no país, quando foram criadas quatro universidades, entre 
2008 e 2012. O perfil institucional da UFFS, bem como a sua mis-
são, objetivos e área de atuação acadêmica encontram forte aderência 
com as reivindicações dos movimentos sociais da Mesorregião Grande 
Fronteira do Mercosul7. 

Desse modo, a UFFS volta-se para a integração de estados fron-
teiriços da região sul do Brasil, com campi situados no sudoeste do 
estado do Paraná (Laranjeiras do Sul e Realeza), norte e noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (Erechim, Cerro Largo e Passo Fundo) 
e oeste de Santa Catarina (Chapecó), onde está localizada sua sede. Os 

6 Lei de criação nº 12.029/2009

7 A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul (GFM), localizada no Sul do Brasil, 
cm uma área de abrangência da GFM é de 139,2 mil Km2 englobando 415 municípios, 
em torno de quatro milhões de habitantes (DE LIMA e EBERHARDT, 2010).
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cursos oferecidos privilegiam as vocações da economia regional e visam 
desenvolver a região da Fronteira Sul (qualificação profissional, inclu-
são social), respeitando as características locais.

Para essa seção, privilegiamos analisar o debate acerca dos estu-
dos das relações étnico-raciais, principalmente da introdução do ensino 
da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no Curso de Licen-
ciatura em Ciências Sociais da UFFS. Embora esse curso seja ofertado 
em três campi (Chapecó, Erechim e Laranjeiras do Sul), privilegiamos 
o campus de Chapecó, por ser o órgão de base integrante da estru-
tura multicampi da UFFS, onde está localizada a sede da instituição. 
Além disso, observamos que a instituição possui um PPC, atualizado 
em 2020 (PPC/LCS/CHAPECÓ/UFFS, 2020).

Ao detalharmos um pouco mais acerca da matriz curricular 
investigada, observamos que os currículos dos cursos de graduação 
são concebidos a partir de três domínios formativos: Domínio Comum 
- formação crítico social e introdução do acadêmico no ambiente uni-
versitário; Domínio Conexo - situa-se na interface entre as áreas de 
conhecimento, diálogo interdisciplinar entre diferentes cursos, em cada 
campus; Domínio Específico - preocupa-se com a formação profissional 
(PPC/LCS/CHAPECÓ/UFFS, 2020). 

No que se refere ao debate étnico-racial, captamos três pontos 
importantes. O primeiro, refere-se aos tipos de processos seletivos. A 
UFFS adota políticas de ação afirmativa, com dois tipos de proces-
sos seletivos especiais: Programa de Acesso à Educação Superior da 
UFFS para estudantes Haitianos – visa contribuir com a integração 
dos imigrantes haitianos à sociedade local e nacional; Programa de 
Acesso e Permanência dos Povos Indígenas – responsável por promo-
ver a diversidade socioeconômica e étnico-racial. O segundo ponto 
observado está relacionado com o cumprimento de referenciais legais 
e institucionais (DCNRERs., e Leis nº 10.639/03 e 11.645/08) que 
a UFFS incorporou em seus PPCs, e a “procura pela transversalidade 
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em seus conteúdos contemplar estas temáticas” (PPC/LCS/CHA-
PECÓ/UFFS, 2020, p. 54).

O terceiro ponto envolve o currículo. Através do PPC, procu-
ramos dar ênfase ao debate étnico-racial, identificando componentes 
curriculares que atravessassem esse debate (título das disciplinas, emen-
tas). Deste modo, notamos essa discussão em alguns componentes 
curriculares. Citamos, como exemplos, as seguintes disciplinas: Labora-
tório de Prática em Ensino III- Educação e Diversidade (obrigatório), que 
visa “fortalecer a formação pedagógica para a educação na diversidade 
étnico-racial e as especificidades da educação especial na perspectiva da 
inclusão’’ (PPC/LCS/CHAPECÓ/UFFS, 2020, p. 122).

Por sua vez, a disciplina História da Fronteira Sul (obrigatória) 
envolve a discussão, entre outros tópicos sobre “(...). Noções de Iden-
tidade e de Fronteira (...). Processos de povoamento, despovoamento e 
colonização. (...). Questão indígena, cabocla e afrodescendente” (PPC/
LCS/CHAPECÓ/UFFS, 2020, p. 76). Outra disciplina, Educação 
Especial e Diversidade (obrigatória) propõe “fortalecer a formação peda-
gógica para a educação na diversidade étnico-racial e as especificidades 
da educação especial na perspectiva da inclusão” (PPC/LCS/CHA-
PECÓ/UFFS, 2020, p. 122).

Nessa direção, observamos, em outros componentes curriculares 
(optativos), o tema étnico-racial, por exemplo, as disciplinas:

• 1) Gênero, Diversidade e Educação propõem entre outros temas, 
“sensibilizar os(as) discentes para a importância de se incor-
porar as questões da diversidade” (PPC/LCS/CHAPECÓ/
UFFS, 2020, p. 135). 

• 2) Marcadores Sociais da Diferença, contempla a discussão 
dentre outros marcadores os de “raça/etnia” (PPC/LCS/
CHAPECÓ/UFFS, 2020, p. 137).
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• 3) Sociologias Emergentes: Descolonialidade e Estudos Pós-Colo-
niais discute entre outros temas, “a América Latina como 
problema de investigação. Fundamentos etnocêntricos do 
colonialismo e “racismo epistemológico” (PPC/LCS/CHA-
PECÓ/UFFS, 2020, p. 148). 

• 4) Identidades, Etnicidade e Minorias envolve as “abordagens 
teóricas relacionadas à identidade, cultura, etnicidade” (PPC/
LCS/CHAPECÓ/UFFS, 2020, p. 136).

• 5) Movimentos Sociais II discute, “os movimentos sociais na 
América Latina” e contempla na bibliografia o debate antir-
racista, principalmente de autoras que discutem o feminismo 
negro (Sueli Carneiro, Angela Davis, Lélia Gonzales), e de 
autores que discutem descolonização e raça (Anibal Quijano) 
(PPC/LCS/CHAPECÓ/UFFS, 2020);

• 6) “Etnologia Indígena” que propõe “(...). Abordar aspectos 
da diversidade sociocultural indígena (...), multiplicidade de 
histórias indígenas” (PPC/LCS/CHAPECÓ/UFFS, 2020, 
p. 134).

Nossas análises indicam que, de um lado, o Curso de Licencia-
tura em Ciências Sociais da UFFS, está em consonância com a proposta 
das legislações (Lei nº 10.639/03, 11.645/2008), como anuncia o PPC 
da UFFS. Ressaltamos também a relevância do papel do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas para o tratamento 
específico de questões étnico-raciais. De outro, observa-se que o estudo 
mais aprofundado que nomeia o ensino da História e Cultura Afro-
-brasileira e Indígena, raça, racismo e antirracismo, fica por conta de 
três componentes curriculares obrigatórios: Laboratório de Prática em 
Ensino III- Educação e Diversidade; Educação Especial e Diversidade; 
História da Fronteira Sul. 
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Observamos que a UFFS tem valorizado a temática étnico-
-racial considerando as especificidades regionais, criando novos roteiros 
da História para narrativas locais no que tangencia a essas populações 
(imigrantes europeus, “caboclos”, povos indígenas, população negra), 
como pudemos observar na disciplina obrigatória História da Fronteira 
Sul. Nesse sentido, há de se considerar, por um lado, o perfil da “coloni-
zação” da região (italiana, alemã e polonesa), entre outras, e, por outro, 
as tensões entre a afirmação das discussões sobre as relações étnico-
-raciais. Citamos, por exemplo, os componentes curriculares (História 
da África e História Indígena), “optativos nas Ciências Sociais e obriga-
tórios para os cursos de História e Geografia (PPC/LCS/CHAPECÓ/
UFFS, 2020, p. 45).

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

A terceira universidade, a UNIFESSPA8 é situada nas regiões 
sul e sudeste paraenses (no espaço oriental da Amazônia Brasileira) e 
propõe ser “ uma universidade inclusiva” como anuncia o Projeto Peda-
gógico do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais (PPC/LCS/
UNIFESSPA, 2017, p.7). A UNIFESSPA é organizada a partir de 
Institutos, cada um reunindo um conjunto de Faculdades. A Faculdade 
de Ciências Sociais do Araguaia-Tocantins (FACSAT), nosso foco de 
atenção, junto com as Faculdades de Educação do Campo, de Geo-
grafia, de História e de Pedagogia constituem o Instituto de Ciências 
Humanas (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017). A FACSAT visa “formar 
Cientistas Sociais docentes pesquisadores e militantes atuantes na 

8  Lei de criação n° 12.824/2013. A Licenciatura em Ciências Sociais é ofertada 
pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), uma instituição de 
ensino superior pública, multicampi, criada oficialmente em 5 de junho de 2013 com a 
sanção da presidenta Dilma Rousseff, como resultado do desmembramento do campus 
de Marabá da Universidade Federal do Pará (UFPA). Maiores informações sobre as 
características gerais do curso podem ser observadas em: https://crca.unifesspa.edu.br/
images/ppc/05.1-CienciasSociaisLIC-PPC-2016.pdf
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sociedade civil, diretamente na produção de conhecimento a partir da 
Sociologia, da Antropologia, da Ciência política (...) na região” (PPC/
LCS/UNIFESSPA, 2017, p.11). 

O Curso de Ciências Sociais em Licenciatura da UNIFESSPA 
está estruturado por eixos. O primeiro Eixo de Formação Específica con-
tém as disciplinas (obrigatórias) que conferem a identidade própria 
do cientista social, contendo os conhecimentos das três dimensões do 
curso: a Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política. O segundo, 
Eixo de Formação Complementar (disciplinas obrigatórias) contem-
pla um objeto mais especializado das Ciências Sociais e aquelas que 
fazem interface com aqueles conjuntos advindos de outros cursos de 
Instituição de Ensino Superior. O Eixo de Formação Livre, (discipli-
nas optativas) proporciona atividades acadêmicas de livre escolha do 
discente no contexto da Instituição de Ensino Superior (PPC/LCS/
UNIFESSPA, 2017).

O Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UNIFESSPA 
visa “trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de 
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e 
modalidades de Educação Básica” (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017, p.19).  

Nessa direção, buscamos conhecer um pouco sobre o debate 
étnico-racial proposto no PPC do Curso, por meio de palavras-chave 
(raça, racismo, antirracismo, relações étnico-raciais), visto que os futu-
ros licenciados irão atuar muitas vezes na docência da educação básica, 
na qual o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena é obri-
gatório. Dito isso, elencamos alguns pontos que, por nós, mereceram 
considerações. O primeiro ponto está relacionado com o Eixo de Forma-
ção Complementar, envolvendo as atividades do Laboratório de Pesquisa 
e Extensão nas Ciências Sociais, onde são desenvolvidos “componentes 
curriculares voltados ao debate das relações étnico-raciais, direitos 
humanos e ambientais de acordo com a Lei 10.639/2003” (PPC/LCS/
UNIFESSPA, 2017, p.20).



205

O segundo ponto, aborda as linhas de pesquisa do curso da FAC-
SAT. A linha de pesquisa Políticas Públicas e Educação: Políticas Públicas 
e Educação volta-se à educação de diferentes níveis de ensino. Nesse 
sentido, analisa conflitos e tensões que envolvem, entre outros tópi-
cos, as relações étnico-raciais. A linha de pesquisa Relações étnico-raciais 
gênero, “racismos” e diversidade na contemporaneidade problematiza os 
processos socioculturais e econômicos de grupos minoritários (mulhe-
res, populações indígenas e afrodescendentes), principalmente no que 
envolve “os racismos” de diferentes identidades étnicas e de gênero no 
Sul e Sudeste do Pará (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017).

Nesse sentido, compartilhamos das reflexões de Almeida (2019, 
p.15): “a tese central é a de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de 
que ele é um elemento que integra a organização econômica e política 
da sociedade”. Este autor frisa que “o racismo fornece o sentido, a lógica 
e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência 
que moldam a vida social contemporânea. De tal sorte, todas as outras 
classificações são apenas modos parciais – e, portanto, incompletos – de 
conceber o racismo (ALMEIDA, 2019, p. 15). Na trilha de Paul Gil-
roy, Almeida (2019, p. 36) assinala que “a nação é constituída por uma 
tecnologia de poder que se apoia em raça e gênero para estabelecer hie-
rarquias sociais. A reprodução de diferenças baseadas em raça e gênero 
depende do controle socioestatal sobre o corpo das mulheres”. 

O terceiro ponto observado está relacionado às Políticas de 
Inclusão Social, principalmente no que tange a diversidade e inclu-
são) 9 (Ensino, Pesquisa e Extensão). Dessa feita, abrange o ingresso 

9  Vivemos em um país de grande diversidade étnico-racial e identitária que se con-
figura em 698 Terras Indígenas (TI), ocupando uma extensão de 113.597.452 hectares, 
o que representa 13,3% do território nacional. Os grupos indígenas da Mesorregião do 
Sudeste paraense têm em sua composição 13 povos(...). Em relação aos quilombolas, 
existem no Brasil 2.474 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares 
(FCP, 2013), em todos os estados da federação, o Pará com 227. (...). O Pará é o quarto 
Estado com a presença de comunidades quilombolas (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017, 
p. 38).
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de estudantes indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência na 
Instituição. A política de inclusão de grupos racializados contempla a 
transversalidade dos temas dos direitos humanos e questões ambientais 
se efetiva no curso de Ciências Sociais no ensino, pesquisa e extensão 
(PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017).

Ao detalharmos tais modalidades, observamos que o tópico 
Ensino propõe “um desenho curricular que oferece as seguintes disci-
plinas no campo formativo do discente: Relações Étnico-Raciais (68h); 
Etnologia Indígena (68h); Estudos de Povos indígenas (68h)” (PPC/
LCS/UNIFESSPA, 2017, p.39). De modo geral, essas disciplinas têm 
como tema principal problematizar sobre a diversidade sociocultural 
em seus aspectos políticos e culturais e pertencem ao Eixo de Formação 
Complementar.

Por sua vez, o tópico Pesquisa contém quatro linhas de estudos 
vinculados aos docentes da FACSAT. Porém, para esse estudo, privi-
legiamos a linha que se ocupa do debate de Relações Étnicos Raciais, 
Gênero, Racismos e Diversidade na Contemporaneidade:

Esta linha de pesquisa se propõe a problematizar os processos so-
cioculturais e econômicos de grupos minoritários (...) as mulheres, 
populações indígenas e afrodescendentes (...) relações raciais, os 
racismos, os sexismos, as normas sociais e as relações de poder in-
seridas no corpo, a formação de diferentes identidades étnicas e de 
gênero no Sul e Sudeste do Pará (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017, 
p. 34-35).

A modalidade Extensão tem desenvolvido projetos e ações vol-
tados à temática da diversidade, promovendo o debate e a inserção dos 
discentes em atividades sobre a diversidade de gênero, étnica, racial e 
religiosa. Cita-se, como exemplo, o projeto de extensão Diversidade 
religiosa e Espaço Público em Marabá em parceria com a Secretaria de 
Educação do município de Marabá. Ressaltamos ainda, que a Institui-
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ção construiu uma rede de pesquisadores sobre o tema da diversidade, 
e estabeleceu parcerias com outras Faculdades e Institutos sobre o con-
texto étnico-racial. Nessa direção, compartilhamos das considerações 
de Mello e Resende (2019), que chamam a atenção para a introdução 
da Lei nº 12.990/2014 (BRASIL, 2014) responsável pela reserva de 
20% das vagas de concursos públicos federais para candidatos negros 
e negras no âmbito das carreiras docentes universidades federais e de 
institutos federais. Mello e Resende (2019) destacam que:

Nesse cenário, o percentual destinado a negras/os nos editais ana-
lisados, em um período corresponde a três anos e meio, totalizando 
mais de 15 mil vagas, é inferior a 5%. Tal realidade parece estar na 
contramão dos objetivos da Lei n.º 12.990/2014 e contraria ma-
nifestações de órgãos do governo federal e do Poder Judiciário no 
sentido de que o percentual de 20% para negras/os seja cumprido, 
inclusive nos concursos para docentes (MELLO e RESENDE, 
2019, p. 161).

O quarto ponto observado está relacionado com o currículo do 
curso analisado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, estru-
turado por Eixos de Formação: Específica, Complementar e Livre. Desse 
modo, identificamos que, no Eixo de Formação Específica, há 19 compo-
nentes curriculares, cujo tema das relações étnico-raciais ético raciais 
(título da disciplina e ou ementa) contém o debate na disciplina Teo-
ria Antropológica, de que a ementa destaca, entre outros pontos, “(...). 
Conceitos-chave da antropologia: cultura e sociedade, raça, alteridade, 
desigualdade, etnocentrismo, relativismo cultural, diferença e identi-
dade” (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017, p. 74-75).

No Eixo de Formação Complementar, localizamos 12 componen-
tes curriculares. Assim, notamos a discussão da temática étnico-racial 
(título, ementa) na disciplina Antropologia da Educação, cuja ementa 
está relacionada com as abordagens antropológicas sobre o processo 
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de ensino e aprendizagem e dentre esses, a “educação indígena” (PPC/
LCS/UNIFESSPA, 2017, p. 84). 

Destacamos que essa discussão central está localizada na disci-
plina Relações Étnico-raciais, abarcando o debate acerca das:

Teorias raciais do século XIX e suas consequências no Brasil; Re-
lações raciais e miscigenação; analisar os conceitos de etnia, raça, 
racialização, identidade, diversidade, diferença. Compreender os 
grupos étnicos e processos de colonização e pós-colonização. Po-
líticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas 
específicas em educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, 
discriminação e perspectiva didático-pedagógica de educação anti-
-racista. Currículo e política curriculares. Etnia/Raça e a indisso-
ciabilidade de outras categorias da diferença (PPC/LCS/UNI-
FESSPA, 2017, p. 89).

Ressaltamos, ainda, que a disciplina está ancorada na perspec-
tiva teórica de Florestan Fernandes, Antonio Sérgio Guimarães, Lilia 
Schwarcz, Jessé Souza, em sua bibliografia principal. Por sua vez, a 
disciplina Etnologia Indígena discute a “organização social e política 
indígena, terras, território, educação escolar indígena e ensino superior 
saúde dos povos indígenas” (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017, p. 91). De 
modo geral, o componente curricular dá ênfase aos povos indígenas 
no Brasil. Por um lado, observamos o debate contemplado na biblio-
grafia de autores, como, por exemplo: João Pacheco Oliveira, Carlos 
Augusto da Rocha Freire (presença indígena no Brasil); Gersem dos 
Santos Luciano (debate indígena no Brasil); Lévi-Strauss, entre outros. 
Por outro, percebemos a ausência de autores intelectuais indígenas nos 
referenciais teóricos.

Quando nosso foco destaca o Eixo de Formação Livre, localizamos 
12 componentes curriculares. Dentre estes, alguns atravessam o debate 
das relações étnico-raciais: 1) Estudos de Povos Indígenas, cuja ementa 
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anuncia a discussão sobre os caminhos da etnologia no Brasil, em espe-
cial na Amazônia, e as lutas dos povos indígenas, principalmente no 
estado do Pará. 2) Pensamento Social Brasileiro busca compreender e 
explicar as desigualdades sociais brasileiras, as hierarquias raciais, classe 
e “(...). Embates teóricos entre diferentes narrativas e suas implicações 
políticas, sociais e culturais” (PPC/LCS/UNIFESSPA, 2017, p. 98).  

Nossas análises mostram que o currículo do curso investigado 
contempla o mote sobre as relações étnico-raciais, em particular, sobre 
o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, em seus eixos 
de formação. Porém, das 19 disciplinas que contemplam o Eixo de For-
mação Específica, somente uma disciplina obrigatória tem essa discussão 
como central: Teoria Antropológica I. No que envolve o Eixo Comple-
mentar, de 12 disciplinas, localizamos duas disciplinas, cujo tema é 
central: Relações Étnico-Raciais e Etnologia Indígena. A sua vez, no Eixo 
Livre, de 12 disciplinas (optativas), identificamos duas disciplinas que 
perpassam a discussão racial.

Considerações Finais

As análises dos PPCs das três universidades criadas no período 
de expansão e interiorização (REUNI) na década de 2000, quando 
certas medidas econômicas e sociais foram colocadas em prática no 
campo educacional, foram imprescindíveis para o processo de demo-
cratização do acesso ao ensino superior no Brasil buscando romper com 
padrões sociais tradicionais, possibilitaram discorrer acerca de alguns 
pontos importantes por meio das análises realizadas junto ao Currí-
culo e dos Planos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura em Ciências 
Sociais junto a UNIFAL, UFFS e UNIFESSPA, e o debate das rela-
ções étnico-raciais: raça, antirracismo e o ensino da historia e cultura 
afro-brasileira e indígena.

O primeiro ponto envolve o modo como a discussão aparece nos 
PPCs. Por um lado, os PPCs anunciam que estão em consonância com 
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as políticas públicas educacionais: políticas de ação afirmativa, Lei nº 
10.639/03 e 11.645/08 e suas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. Por outro, o debate central dos estudos das 
relações étnico-raciais se apresenta em poucas disciplinas das universi-
dades investigadas, com uma maior amplitude em disciplinas optativas 
e/ou por meio da interdisciplinaridade ou de modo transversal, com 
disciplinas que perpassam a temática do ensino da história e cultura 
afro-brasileira, africana e indígena.

Nesse contexto, caberia uma questão: será que as possíveis lacu-
nas do debate étnico-racial poderiam estar relacionadas com escassa 
presença de professores negros, indígenas nas IFES? Essa é uma ques-
tão bastante oportuna de ser discutida em futuros estudos. Como tem 
mostrado o estudo de Mello e Resende (2019), a presença de professo-
res negros e indígenas ainda é escassa nas IFES brasileiras. Contudo, a 
relação entre etnicidade e a tendência a abordar a temática racial não, 
necessariamente, é direta, muitas vezes, esse debate está presente com 
intelectuais engajados com a luta antirracista. Mas compartilhamos das 
reflexões de Mello e Resende da necessidade de uma maior representa-
tividade de professores negros e de povos indígenas como docentes no 
ensino superior brasileiro.  

O segundo ponto observado indica que algumas universidades 
(UFFS) têm ainda valorizado o debate étnico-racial, considerando 
as especificidades regionais, criando novos roteiros da História para 
narrativas locais no que tangencia a essas populações, isto é, envolvem 
o perfil da colonização da região. No caso da UFFS, por exemplo, a 
alemã, italiana, polonesa, entre outras. Há disciplinas obrigatórias que 
buscam entender o processo de formação da região sul do Brasil por 
meio da análise de aspectos históricos do contexto de povoamento. 
Todavia, não há uma disciplina com o título de História da África, 
ou História dos Povos Indígenas, como obrigatórias. Dessa forma, 
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pode revelar as tensões entre a afirmação das discussões sobre relações 
étnico-raciais.

O terceiro ponto refere-se ao debate sobre educação antirracista 
nas UFES investigadas. Notamos que de um lado, os PPCs enfatizam 
as exigências legais e Diretrizes que envolvem o ensino da história e 
cultura afro-brasileira e indígena que tangenciam o ensino, pesquisa 
e extensão, e a discussão acerca da diversidade e inclusão (estudos 
das relações étnico-raciais). De outro, o entendimento de forma glo-
bal acerca da educação antirracista precisa suprir lacunas (referenciais 
teóricos-metodológicos de intelectuais indígenas, negros; amplia-
ção de disciplinas obrigatórias sobre a temática racial) que possam 
lançar um olhar a corpos racializados e contemplar outras histórias 
rompendo silenciamentos (TROUILLOT, 2017). Dessa forma, ofer-
tar “metodologias de trabalho para uma educação antirracista desde 
a formação de professores às práticas escolares na educação básica” 
(MOTA, 2021, p. 14).
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9. OS ALUNOS IDENTIFICADOS COMO BOLIVIANOS: 

PRECONCEITO E INCLUSÃO ESCOLAR1

Francis Armando dos Santos Fuchs 

Marian Ávila de Lima Dias

A condição de imigrante

O indivíduo está em contato direto com o processo migratório, 
processo este estabelecido pelo movimento de saída e retorno, temporá-
rio ou permanente. A migração, na sociedade contemporânea, decorre 
geralmente de fatores ambientais, religiosos, sociais, econômicos e 
políticos. Segundo Baeninger (2012), a imigração está relacionada não 
apenas às questões sociopolíticas e econômicas, mas às especificidades 
do próprio fenômeno migratório, o que torna ainda mais complexa a 
caracterização e a mensuração dos fluxos. O processo imigratório não 
se reduz ao mero deslocamento e entrada em outro país. Deixar para 
trás o território que era familiar, sem a perspectiva de retorno coloca de 
modo explícito a pressão para a adaptação e adequação: um novo ter-
ritório, novo regime alimentar, educacional, que exigem dos indivíduos 
novas configurações, tanto psíquica como cultural. 

A condição de estrangeiro, a depender do país de origem, tende 
a ser atribuída como algo negativo por meio de categorias estereoti-
padas e redutoras que fomentam a imagem de um indivíduo expulso 
de sua terra natal (IBRD, 2019; ONU News, 2019). Edward Said 
(2003) a partir de sua experiência como exilado nos ajuda a pensar 

1 Este texto é parte modificada da dissertação de mestrado: Imigração e violência 
escolar: o processo de inclusão escolar dos alunos identificados como bolivianos nas escolas pú-
blicas de São Paulo, defendida em 2021 no Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal de São Paulo.
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como a condição de estrangeiro afastado da terra natal pode, por um 
lado, instaurar o estado de sofrimento insuperável pelo indivíduo, por 
outro, proporcionar a vivência de novas experiências que não seriam 
possíveis em sua pátria de origem. O afastamento da representação 
de nacionalidade, de cultura e de grupo familiar pode libertar o indi-
víduo de sua condição cristalizada possibilitando a vivência de um 
espírito livre; caminho oposto ao dos enraizados e submetidos a um 
único tipo de experiência, visão de mundo, cultura e cenário socio-
político. Ser imigrante apresenta componentes objetivos e subjetivos 
gerando um conflito direto entre o ideal e o imaginário projetados 
e a realidade local com sua conjuntura socioeconômica e cultural; o 
processo de inserção não depende, portanto, apenas do estrangeiro e 
suas disposições e esforços, mas também do acolhimento dado pelos 
membros e grupos da sociedade local no sentido de uma efetiva inclu-
são social (Said, 2003). 

Adorno (1944/1993), que também viveu alguns anos na con-
dição de estrangeiro, lembra que já de saída há uma perda para o 
imigrante, pois ele habita um “ambiente que lhe permanece necessa-
riamente incompreensível (...) continuamente em errância” (op. cit., p. 
26). Para o autor, além da descaracterização da língua, que contribui 
para desorientação do indivíduo estrangeiro diante da cultura local, a 
perda da dimensão histórica, pela qual o indivíduo buscava forças para 
manter alguma certeza sobre aquilo que conhecia, tende a agravar o 
isolamento. E ele complementa: “[...] a parte do produto social que 
cabe aos estrangeiros insiste em não ser suficiente e impele-os a uma 
desesperada segunda concorrência entre si em meio à concorrência uni-
versal” (op. cit., p. 27) deixando marcas significativas em cada um. Nesta 
lógica o poder e a dominação relacionados ao estrangeiro são repostos 
de modo arcaico, em que “todos os pesos tornam-se falsos, a ótica fica 
perturbada” (op. cit., p. 27). 
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Imigração boliviana e territoralidade na sociedade administrada

Só no município de São Paulo os imigrantes representam apro-
ximadamente três por cento do contingente populacional; segundo a 
Organização Internacional para as Migrações, até 2019 foi registrada a 
entrada de 75.282 imigrantes provindos da Bolívia, percentual de 20,8% 
do total de imigrantes registrados no município, contingente e fluxo a 
ser considerado ainda maior quando pensamos no número de imigran-
tes sem documentação ou registro nos órgãos públicos (OIM, 2019). 
Embora a imigração dos bolivianos no território brasileiro tenda a ser 
caracterizada pela forte concentração em poucos lugares, em São Paulo 
ela não se restringe apenas à capital e às periferias dos bairros centrais, 
dado que apenas 19,5% dos imigrantes bolivianos estão nestes espaços 
e os demais vivem em municípios da região metropolitana, como Gua-
rulhos, Osasco e Diadema (Souchaud, 2018; Braga, 2019). Outro dado 
é que São Paulo, nas últimas décadas, converteu-se em uma matriz eco-
nômica do setor de serviços; o fluxo imigratório desenvolve-se assim 
por novos circuitos migratórios, caracterizados pelo surgimento de 
novas territorialidades e pela construção de espaços próprios para os 
migrantes pelas práticas sociais, culturais e comerciais. A imigração dos 
bolivianos neste contexto perpassa não apenas pela concentração nos 
setores de costura e venda da produção têxtil, mas pelos serviços em 
setores de baixa qualificação como construção civil, limpeza pública e 
serviços domésticos, além da ocupação dos espaços públicos e de con-
vivência em atividades culturais e comerciais como restaurantes, casas 
de câmbio, lojas de envio de remessas, agências de companhias aéreas, 
salões de beleza, feiras e mercados (Magalhães et al., 2018). Outro 
aspecto a ser observado no fluxo migratório mais recente dos bolivia-
nos é processo de reunificação das famílias, com a vinda de irmãos, pais 
e outros parentes a partir da consolidação da migração de um primeiro 
grupo que passa, de algum modo, a ter uma perspectiva de futuro capaz 
de atrair novos membros daquele grupo. 
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Ainda que algumas pesquisas apontem como um dos principais 
motivos da imigração dos bolivianos para o Brasil a busca de melhoria 
de vida pelo viés do trabalho (Cymbalista, Xavier, 2007; Painnan, 2018; 
Silva, 2019), este motivo se mostra anacrônico visto que as mesmas 
pesquisas relatam que, ao perguntar aos imigrantes o que eles espe-
ram da vida no novo país, as respostas são no sentido da fruição da 
vida e do desenvolvimento humano. Contudo, sabemos que a sociedade 
administrada tende a reduzir tudo a mercadoria (Horkheimer, 2015; 
Marcuse, 2018). Nesse sentido, a satisfação das necessidades imediatas 
de autoconservação e a integração do indivíduo ao novo país de maneira 
objetificada é efetivada pela dominação do trabalho na medida em que 
felicidade, saúde e riqueza tornam-se apenas potencialidade funcional 
e não suprem as condições materiais e objetivas dos indivíduos. Mesmo 
que já seja possível alimentação, moradia, educação, saúde e trabalho 
para todos, sob a égide da lógica instrumental e administrada o trabalho 
social torna-se mais uma forma de controle que “[...] realiza-se, nor-
malmente, sem satisfação alguma em si mesmo” (Marcuse, 2018, p. 61). 
A promessa de melhoria de vida por meio do trabalho acaba não sendo 
realizada e torna-se ideológica, dado que o progresso pelo trabalho não 
significa, necessariamente, a garantia de satisfação, de gratificação.

Souchaud (2012) indica que a ideia presente na opinião pública 
fomentada pelos meios midiáticos fortalece o estereótipo dos imigran-
tes bolivianos como detentores do monopólio da moradia nos bairros 
centrais na cidade de São Paulo e do trabalho nas oficinas de costura, 
como se eles fossem os únicos imigrantes residentes nestes espaços e 
desempenhando essa função, quando, na realidade, além de brasilei-
ros, há uma pluralidade de imigrantes de várias origens. A interposição 
nos leva a pensar não apenas na estigmatização, mas na necessidade 
de desmistificação da imagem dos imigrantes bolivianos apenas como 
mão-de-obra explorada. Se nesta conjuntura os trabalhadores subsis-
tem em situações análogas à escravidão, pelo trabalho em condições 
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desumanas, realizado em espaços pequenos e estruturas precárias, com 
higiene deplorável, excessivas jornadas de trabalho e míseros salários, 
mesmo tendo os imigrantes bolivianos maior visibilidade, tais condi-
ções não são exclusivas a eles, dado que um considerável número de 
brasileiros e outros imigrantes, como haitianos, paraguaios e venezue-
lanos, permanecem na trama das condições desumanas da exploração 
capital e da precarização do trabalho no capitalismo. Cabe aqui ques-
tionarmo-nos como tais condições, que não estão relacionadas apenas 
à população imigrante, mas também a seus descendentes, podem afe-
tar mesmo aqueles que, sendo brasileiros, permanecem ‘bolivianos’ em 
decorrência o estereótipo socialmente disseminado.

O preconceito como forma de violência 

Os imigrantes estão entre os grupos de minorias que, diante de 
uma cultura hegemônica tendem a sofrer um tipo de violência identi-
ficado como xenofobia e caracterizado como preconceito étnico-racial 
através de tendências discriminatórias, segregatícias e de marginaliza-
ção. A xenofobia, assim como outras formas de preconceito, evidencia-se 
como fenômeno social pautado na ideia da submissão do indivíduo e de 
seu grupo estrangeiro aos autóctones mediante perseguições e agressões, 
isolamento do indivíduo ou de seu grupo e/ou negação das característi-
cas de origem e do próprio ser. Ainda que sob a justificativa do medo da 
perda das condições objetivas e materiais da realidade social contida na 
ideia de que o imigrante iria “tomar” o posto de trabalho daquele que é 
nativo de um determinado local, a xenofobia tem sua base muito mais 
nos afetos ligados às angústias e medos provenientes de uma imaginá-
ria ameaça, presentes nas necessidades inconscientes mais profundas 
dos indivíduos. Para Kohatsu (2019), “[...] se o preconceito contra o 
imigrante dificulta ou até mesmo impede a identificação entre os indi-
víduos e os grupos diferentes, sua manifestação muito provavelmente 
comprometerá a inserção plena na sociedade receptora” (op. cit., p. 72); 
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uma sociedade que meramente tolera o indivíduo com suas diferenças, 
mas que condiciona o seu reconhecimento como parte do social aos 
critérios das características de uma maioria dominante torna-se repro-
dutora da violência imposta pelo processo de ajustamento, dado que 
apenas o integra na medida em que não impede sua entrada naquele país, 
mas não é capaz de incluir efetivamente quem ingressa, o que caracte-
riza aquilo que Martins (2009) denominou de “inclusão marginal”. A 
incorporação do indivíduo à sociedade pela exigência de abandono e 
negação das suas características de origem, além de ocasionar sofri-
mentos psíquicos e físicos, reforça a manutenção de estereótipos, de 
comportamentos discriminatórios e atitudes preconceituosas.

Para Said (2011) alguns tipos de estereótipos podem ser con-
siderados como propícios à adequação do estrangeiro à nova cultura 
quando vistos como possíveis apontamentos de limites, de modo a aju-
dar ao grupo e/ou ao indivíduo “de fora” a enxergar as insuficiências 
acerca da sua visão de mundo, despertando para a autoconsciência crí-
tica a respeito dos valores culturais e sociais, além de consistir em base 
para redescoberta e reparação do passado suprimido pelos processos 
imperialistas. Conquanto, partindo da pluralidade e das regionalidades 
da cultura indígena, e da propensão à não valorização social dos povos 
indígenas no Brasil – principalmente no que tange aos direitos huma-
nos, aos direitos territoriais e ao próprio percurso histórico da situação 
colonial e o consequente processo de extinção e apagamento da memó-
ria, da cultura, da identidade e do território indígena (Aparício, 2018) –, 
aquela possível identificação étnica entre os indígenas e os identificados 
como bolivianos não necessariamente caminharia para o fortaleci-
mento da inclusão do imigrante boliviano. Contrariamente, tenderia 
a acrescentar ao preconceito étnico-racial novos tipos de estereótipos 
dada a herança colonial e cultural autoritária do Brasil; esta, por sua 
vez, também tende, diante do impasse do acolhimento ao estrangeiro, a 
valorizar aqueles que são provenientes de territórios europeus.
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Neste sentido, enquanto o ideal de igualdade entre imigrantes 
bolivianos e cidadãos brasileiros transveste uma condição de acolhida 
da diferença justificada pela miscigenação étnica, os crescentes números 
de violência tanto contra os imigrantes, conforme já indicado, como 
contra os próprios brasileiros – aqueles pertencentes e identificados 
como povos originários, a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais ou Transgêneros, Queer e Intersexuais (LGBTQI+), 
o grupo de mulheres e população negra; sendo o maior índice de homi-
cídios entre os jovens e as mulheres negras (IPEA, 2020) – atestam a 
manutenção da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, dos consi-
derados “de fora” pelos “de dentro” e de uma minoria social privilegiada 
sistemicamente pelo capital contra uma maioria explorada. Ademais, 
também fica atestada a predisposição dos indivíduos ao preconceito e 
a preservação deste nas relações sociais contra os mais diversos alvos. 

A partir da pesquisa sobre o antissemitismo realizada em con-
junto com outros pesquisadores, Adorno (1950/2019) investigou a 
personalidade do indivíduo e a configuração dos grupos fascistas. Para o 
autor, “[...] a tendência de pisar no de baixo, que se manifesta de forma 
tão clara na perseguição das minorias fracas e desamparadas, é tão 
franca quanto o ódio contra quem está de fora” (op. cit., p. 173). Adorno 
(1950/2019) considera que os out groups são estabelecidos como rejei-
tados pelo viés ideológico de que as pessoas amam quem é igual a elas e 
odeiam quem é diferente, mas que, no fundo, escondem a expressão de 
um narcisismo velado pelo grupo uniforme que constituem. Assim, a 
contradição da ideologia do amor universal, mantida pelo vínculo libidi-
nal, é manifesta pela intolerância e pela violência, expressas de maneiras 
mais direta nas antipatias e aversões indisfarçadas contra os que não 
pertencem ao mesmo grupo, principalmente os estrangeiros. É dizer, se 
há um velamento do sentimento e das divergências na convivência e nas 
relações in group, estes se manifestam de maneira direta pelos desafetos 
com aqueles que estão fora do grupo (Adorno, 1951/2015).
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Para Horkheimer e Adorno (1944/2006), a violência possui sua 
gênese no processo de esclarecimento, o qual ao mesmo tempo em que 
proporciona à humanidade uma sociedade racional por meio do avanço 
das condições materiais, contraditoriamente, instaura a injustiça, o ódio 
e a destruição pelo caráter da necessidade e da objetividade, de modo 
que “[...] a dominação sobrevive como fim em si mesmo, sob forma do 
poder econômico” (p. 87), consequentemente, ao mesmo tempo em que 
avançamos socialmente, regredimos e caminhamos rumo à barbárie. A 
partir da análise da propaganda fascista, Adorno (1951/2015) verifica 
que os estrangeiros, particularmente refugiados e judeus, eram compa-
rados e assimilados pelos nazistas a “[...] animais inferiores e vermes” (p. 
179). Esta relação nos leva a refletir não só acerca da impossibilidade de 
identificação com o grupo, mas quanto ao processo de desumanização 
pela irracionalidade que nega qualquer tipo de experiência com o outro. 
Se, por um lado, há um discurso voltado às massas capaz de produzir e 
manter o vínculo a partir de elementos afetivos afins, por outro, há um 
projeto de irracionalidade pela racionalidade capaz de instaurar desin-
dividualidades, facilmente influenciáveis, “[...] dispostas à ação violenta 
e de natureza regressiva em geral” (p. 158) contra os que não pertencem 
ao grupo, mais evidenciada contra os grupos de estrangeiros. O pre-
conceito tem dimensões cognitivas, afetivas além de uma tendência à 
ação (Crochík, 2005, Jodelet, 2006). É um fenômeno psíquico mas não 
se restringe aos indivíduos; antes, expressa neles o clima cultural geral. 
Um clima cultural violento não favorece as identificações entre os indi-
víduos, fornecendo uma permissão tácita para discriminações.

Adorno (1951/1993), no aforismo Mélange, destaca os limites da 
igualdade buscada pelos indivíduos na sociedade administrada fazendo 
a crítica à sociedade idealizada como um melting pot (algo como um 
“caldeirão de culturas”, em tradução livre). Para o autor, a ideia de que 
todos os seres humanos e todas as raças são iguais converte-se em ape-
nas mais um arranjo do capitalismo desenfreado que mantém a farsa 
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da ideia de um sujeito per se, representada pela ideologia da busca de 
uma identidade singular em um sistema que coisifica todas as esferas e 
dimensões. Uma ideologia que prega, como se fosse possível, a ideia de 
um sujeito pretensamente capaz de manter em si algo que é mediado 
nele mesmo por aquilo que o separa dos demais em uma sociedade 
que promove disputas e rivalidades em todos os âmbitos coletivos e 
individuais. A ideologia de igualdade entre todos, enquanto o sistema 
mantém a dominação por meio da reprodução técnica e em massa dos 
indivíduos, deixa evidenciar sua inverdade na não aceitação da dife-
rença e na perpetuação da “má igualdade” (op. cit., p. 114), se mostra 
como uma mentira manifesta na qual tudo pode ter um único rosto 
humano enquanto as diferenças reais e imaginárias são convertidas em 
estigma que testemunha a favor de um certo domínio sobre o dife-
rente, de modo que, como exemplificado pelo autor, certificar ao negro 
que ele é exatamente igual ao branco quando não o é, consiste em um 
caminho para novas injustiças. Para Adorno (1951/1993) a ideia de 
tratar a todos como iguais pelos mesmos parâmetros e elementos, atual 
tendência de ajustamento dos indivíduos ao funcionamento sistêmico 
do capital, apresenta-se como um “bumerangue” do qual o retorno ten-
derá a ter como destino apenas o favorecimento de uma minoria em 
que o único igual aceito é aquele que semelha-se aos detentores do 
poder; contrariamente, “[...] a sociedade emancipada não seria nenhum 
Estado unitário, mas a realização efetiva do universal na reconciliação 
das diferenças.” (op. cit., p. 89).

Os alunos identificados como bolivianos

Aqueles identificados como bolivianos tendem a ser estereotipa-
dos pela nacionalidade, pela condição socioeconômica, pelos elementos 
relacionados à etnia e à raça associados ao fenótipo indígena e pelo 
sotaque ou mesmo a dificuldade em se comunicar em português. 
Destes, a nacionalidade (a apresentação do RNE ao invés do RG) e 
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a maneira como alguém fala podem até fornecer alguma objetividade 
na tentativa de enquadrar alguém no estereótipo “boliviano”. Porém, 
mesmo aquele que fala com sotaque pode ser de outra nacionalidade, 
assim como quem tem aparência indígena também pode não ser boli-
viano. Além disso, embora ocorra com grande parte dos que imigram 
para São Paulo, nem todos os bolivianos que aqui vivem são de baixa 
condição socioeconômica. Esses são apenas exemplos de como as rela-
ções humanas são permeadas por camadas ideológicas, algumas mais 
próximas e outras distantes da materialidade daquele que se encontra 
à nossa frente. 

Na divisão do espaço escolar pela produtividade e gestão do 
tempo, semelhante ao que acontece no mercado do trabalho, os alunos 
identificados como bolivianos tendem a serem colocados nos espaços 
que os brasileiros não almejam ou estão muito pouco dispostos a ocu-
par; lugares estes de invisibilidade em que se tornam ou desconhecidos 
ou pouco notados. Se os imigrantes bolivianos não são notados nem 
no ambiente escolar, pouco serão contemplados nas políticas públicas 
e legislações pela garantia de diretos, prevalecendo a ideia de margi-
nalização em detrimento da inclusão. Por outro lado, estudos (Pucci, 
2018; Crochík, Giordano, 2015; Guirado, 2009) já demonstraram que 
a escola possui em seu interior uma esfera de resistência ao clima de 
violência predominante capaz de resistir aos atrasos e aos fracassos da 
cultura. Desta forma, mesmo que a violência se manifeste na escola é 
possível dar ao fenômeno outros encaminhamentos que não os social-
mente sancionados como os da punição e da judicialização.

Se todos os alunos passam a ser equiparados pelos mesmos mode-
los identificatórios, como se as competências, aptidões, habilidades e 
desempenhos fossem elementos uniformemente expressos em todos os 
indivíduos, a não adequação a estes modelos tende a permitir que as 
formas de violência escolar e hostilidade sejam destinadas aos pares, 
em uma espécie de “[...] abuso do não-idêntico para fins ocasionais 
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[...]” (Adorno, 1966/2009, p. 164) categorizado por chacotas, escárnios 
e risos. Quanto mais regredido, mais sobressairá a dominação do mais 
forte pelo uso da força sobre o mais fraco. O imigrante como represen-
tação do estrangeiro, não identificável, estranho e “de fora” tenderá a 
ter canalizada sobre si tal hostilidade devido à ausência de identifica-
ção. Essa impossibilidade de identificar-se com o humano no outro foi 
aberta pelas relações nessa sociedade que, sobretudo após o extermínio 
em massa realizado pelo nazismo, são pautadas pela frieza (Adorno, 
1965/1995). A negação da própria identidade humana decorre da reifi-
cação das relações presente na refutação do não-idêntico bem como na 
submissão às relações de produção dominantes que levam ao desconhe-
cimento do indivíduo constituído pelas diferenças, e à reprodução dessa 
“[...] figura deformada daquilo que seria preciso amar e que o encanto, 
a endogamia da consciência, não permite que amemos” (op. cit., p. 164).

Os alunos aos quais nos referimos como “bolivianos” são iden-
tificados como tal (por isso o uso da expressão “alunos identificados 
como bolivianos”) muito mais por uma estereotipia social do que por 
sua nacionalidade de fato, uma vez que muitos deles já têm nacionali-
dade brasileira e são filhos de bolivianos ou têm alguma descendência 
boliviana; outros são nativos da Bolívia, mas naturalizados brasileiros; 
outros ainda são nativos de outros países da América Latina, embora 
sejam identificados como “bolivianos”. O estereótipo étnico-racial, 
presente nessa indiferenciação, tende a ser demarcado e expresso na 
convivência escolar muitas vezes por meio de apelidos.

Assim, a busca pela inclusão escolar dos alunos indicados como 
bolivianos deve antes denunciar a má igualdade socialmente estabe-
lecida e conservada contra muitos. Apontar os limites explícitos nas 
diferenças no contexto escolar, sejam raciais, sociais, culturais ou eco-
nômicas, e na contradição entre a finalidade da formação escolar e as 
arbitrariedades burocráticas instauradas pela escola, é caminhar para 
que a igualdade não se petrifique no estabelecimento de um padrão 
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ideológico igualitário, dado que este possui muito mais a ideia de um 
martírio do indivíduo do que necessariamente uma vivência relacional 
democrática na qual as diferenças possam ser acolhidas.

Preconceito e inclusão escolar in loco: a empiria

A seguir, apresentaremos alguns dados e análises que compõem 
a pesquisa Imigração e violência escolar: a inclusão dos alunos identifica-
dos como bolivianos nas escolas públicas de São Paulo. Entre os anos de 
2020 e 2021, realizamos a pesquisa em três escolas: duas localizadas 
na região central do município de São Paulo, uma localizada em região 
periférica do município de Guarulhos com concentração de bolivianos 
e de seus descendentes. Também foram investigadas duas instituições 
não governamentais que oferecem atividades acolhimento a imigran-
tes e refugiados bem como atividades socioeducativas para estudantes 
no contraturno. Uma dessas instituições localiza-se na região norte da 
cidade e outra na região central. Participaram da pesquisa 103 alunos 
destas cinco instituições que responderam a um questionário; tam-
bém foram entrevistados cinco coordenadores/as pedagógicos/as (duas 
mulheres e um homem), com idades entre 45 e 52 anos de cada uma 
das escolas.

Apresentaremos e discutiremos os dados referentes às questões 
“Quem são os alunos identificados como bolivianos?” “Como vocês 
identificam um aluno como boliviano?”, “Vocês consideram aqueles 
identificados como bolivianos como alunos em situação de inclusão?” 
e “Como a escola compreende o ensino-aprendizado, a permanência, 
a participação e a evasão dos alunos identificados como boliviano?” do 
questionário destinado às/aos coordenadoras/es pedagógicas/os2 e a 

2 O roteiro de entrevista às/aos coordenadoras/es pedagógicas/os, trata sobre a per-
cepção destes acerca das situações de inclusão e violência escolar. Compreende oito 
perguntas elaboradas com base em Crochík et al. (2011, 2018) e em Crochík et al. 
(2011, 2015); Dias et al. (2020, 2021).
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algumas respostas sobre inclusão e características atribuídas aos agres-
sores e às vitimas de maus tratos entre colegas retiradas do questionário 
destinado aos estudantes3. 

O questionário foi preenchido por estudantes identificados 
como bolivianos, bem como estudantes brasileiros que têm colegas 
identificados como bolivianos em suas turmas. Dentre os estudantes 
participantes 29,13% estão no primeiro ano, 27,18% no segundo ano 
e 43,69% no terceiro ano do Ensino Médio, com uma ligeira predo-
minância de participantes do gênero masculino (52,43%). A média de 
idade dos respondentes foi de 17 anos. Segundo os dados de autode-
claração da cor da pele ou raça, do total de participantes 59,22% são 
pardos/as, 20,39% são brancos/as, 10,68% são negros/as, 6,80% amare-
los e 2,91% indígenas. 

Quanto à nacionalidade, 73,79% são brasileiros e 26,21% nasce-
ram em outro país. Das nacionalidades não brasileiras indicadas, 21,36% 
são de origem boliviana, 2,91% colombiana, menos de um por cento 
venezuelana e menos de um por cento peruana. Tais dados apontam 
para o fato de que nem sempre os alunos indicados como bolivianos 
nas e pelas escolas são necessariamente de nacionalidade boliviana, mas 
estereotipados pelos elementos já descritos. Além disso, alguns des-
ses alunos considerados bolivianos são brasileiros filhos ou netos de 
estrangeiros e não viveram o processo de migração, o que é evidenciado 
quando perguntamos pela nacionalidade dos pais dos alunos: 54,37% 
são de nacionalidade boliviana, 40,29% são de nacionalidade brasileira, 
2,91% de nacionalidade colombiana e menos de um por cento é de 
origem venezuelana, paraguaia e peruana. Quanto à nacionalidade dos 
avós, 52,43% são bolivianos, 36,89% são brasileiros, 2,91% colombianos, 

3 Questionário direcionado aos alunos foi integrado por dados de identificação, 
questões sobre inclusão escolar e questões de escalas do tipo likert sobre preconceito/
discriminação, bullying, maus tratos (sofridos e praticados), e possíveis características 
dos agressores e vítimas. As questões foram elaboradas a partir de três escalas desenvol-
vidas e adaptadas por Crochík et al. (2011, 2015, 2018).
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1,94% italianos e menos de um por cento é de origem venezuelana, 
paraguaia, peruana, argentina, portuguesa e espanhola.

Nas respostas das/os coordenadoras/es pedagógicas/os à 
pergunta “Quem são os alunos identificados como bolivianos?” cons-
tatamos menções relacionadas a tríplice discriminação sofrida pelos 
alunos identificados como bolivianos: alguns coordenadores deram 
respostas identificando-os por serem estrangeiros/migrantes, o que o 
fazem pelas informações coletadas nas fichas de matrícula ou mesmo 
pelo sobrenome. Outros referiram-se ao fenótipo e alguns também 
mencionaram a questão do baixo desempenho nas atividades esco-
lares e prático-físicas como forma de identificar tais estudantes. 
Percebemos que as próprias práticas descritas para identificar esses 
alunos podem reforçar a adoção indiscriminada do termo “boliviano” 
para designar alunos que não o são. 

Na resposta à pergunta: “É possível diferenciar os alunos 
brasileiros identificados como bolivianos dos alunos bolivianos?” 
observamos uma maior tendência dos/as coordenadores/as em identi-
ficar os alunos brasileiros filhos de migrantes dos países andinos como 
sendo bolivianos, seja com base em elementos relacionados à etnia e/
ou à raça, seja por caracteres associados ao fenótipo. Todos os coorde-
nadores mencionaram atributos que se relacionam com características 
como: traços e aparência física, cor ou raça amarela, semelhança com 
povos originários indígenas e tipo de cabelo. Chama atenção a predis-
posição observada nas respostas em relacionar o migrante boliviano 
com o fenótipo indígena, visto que uma porcentagem significativa dos 
jovens e crianças em nossas escolas tendem a não ser nascidos na Bolí-
via, mas no Brasil, logo, são brasileiros, porém, sua marca fenotípica 
os identifica na instituição como bolivianos. Esta espécie de iden-
tificação do estrangeiro por atributos preeminentemente fantasiosos 
e irreais tende a impossibilitar a individuação do ser reduzindo-o a 
propriedades e princípios negativos.
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Parece-nos que caminho para a inclusão está presente na cons-
cientização daquilo “[...] que permite descobrir o semelhante no 
dessemelhante” (Adorno, 1947/1993, p.89). Neste sentido a dissemina-
ção do caráter transformador da realidade social por parte da educação 
possui como real o desejo e o anseio dos indivíduos-agentes da ins-
tituição escolar – professores, gestores, alunos e demais membros da 
comunidade – de mudar o contexto em que estão inseridos; também 
são reais as constatações das diferenças e das desigualdades entre os 
alunos brasileiros e os alunos indicados como bolivianos, percepções 
confirmadas pelas experiências dos coordenadores no contexto escolar; 
igualmente, a possibilidade de semelhança entre os alunos migrantes 
e alunos filhos de migrantes tendem a corresponder ao modo como 
estes são ou não são vistos no dia a dia das escolas. Entretanto, a par-
tir de tais predicados, tentar tratar todos como iguais generalizando 
as particularidades quando obviamente não está estabelecido o estado 
de igualdade, ou, de outra forma, diferenciar por tipos associados aos 
traços e/ou à aparência física, à cor ou raça, à semelhança com os povos 
originários indígenas e ao tipo de cabelo, termina mantendo o caráter 
ilusório, fantasioso e falacioso, uma espécie de falsa consciência, anu-
lando todo potencial inclusivo da educação.

Nesta perspectiva, uma diferença atenuada nas respostas e 
presente em outras pesquisas (Baeninger, 2012; Verás, Pucci, 2016; 
Freitas, Silva, 2019) refere-se ao aspecto da higiene, presente na res-
posta de dois coordenadores quando indicam que os alunos bolivianos 
são identificados por seus pares também pelo estereótipo de “sujos”. 
Não sendo objeto de nossa pesquisa aprofundar as concepções antro-
pológicas ou filológicas das palavras ‘limpo’ e ‘sujo’, indicamos três 
pontos que nos ajudam a refletir sobre este aspecto. Primeiramente, 
a concepção de sujeira que se relaciona com elementos da própria 
tradição judaico-cristã dispondo no percurso histórico da civiliza-
ção ocidental do caráter contrário ao ideal de pureza apostolado pela 



232

igreja católica; daí ser considerado algo a ser repugnado (Vaz, 2013). 
Segundo, o sentido de sujo como aversão relacionada às experiên-
cias de falta de asseio na infância e as consequentes punições por 
parte dos adultos; portanto, algo a ser reprimido (Freud, 1925/2011); 
e também a ideia de que a sujeira é “[...] inconciliável com a civiliza-
ção [...]” (Freud, 1930/2010, p. 53), sendo a ideia de civilização aqui 
tomada não como proteção frente às forças da natureza, mas como 
elemento cultural regulador das relações. Por fim, a compreensão da 
díade limpeza/sujeira presente atualmente nos produtos da indústria 
cultural em que a relação com o corpo assume a forma de dominação 
pelo comércio e pela publicidade, de modo que “[...] a compulsão à 
crueldade e à destruição tem origem no recalcamento orgânico da 
proximidade ao corpo, de maneira análoga ao surgimento do nojo 
[...]” (Horkheimer, Adorno, 1944/2006, p. 191). Para os frankfurtia-
nos, o que o pensamento freudiano intuiu ao refletir sobre a ideia do 
corpo como tabu tornando-se objeto de atração e repulsão – ideia 
presente na passagem da postura ereta com o consequente afasta-
mento da terra e que atinge, com a cultura industrial “seu expoente 
na publicidade nazista e na exaltação do “novo, grande, belo e nobre 
tipo humano” (op. cit.) – permite compreender que aquele tido como 
desigual passa a ser repelido, escarnecido, dominado, reificado e ani-
quilado. A convergência entre os três pontos está na compreensão da 
intolerância em relação ao diferente manifesta como repulsão e nojo 
e na identificação que há no outro algo que em nós deve ser negado. 
Compreende-se que esta aversão estereotipada demonstrada na acu-
sação do migrante boliviano como sujo, como aquele que não toma 
banho, que usa as roupas amassadas, conforme foi indicado por alguns 
coordenadores, tende a ser um estereótipo da própria cultura estran-
geira, visto que contém não apenas o sentimento de repugnância, mas 
de amor-ódio por remeter a algo que socialmente e culturalmente foi 
proibido e reprimido em todos nós. 
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Nesta perspectiva, no âmbito social aqueles identificados como 
bolivianos também tenderão a ser expurgados, empurrados à preca-
riedade da moradia, dos espaços de convivência, do trabalho, como 
infelizmente constatamos em alguns dos migrantes bolivianos nas 
regiões periféricas de São Paulo. Na relação entre etnicidade, imigração 
e educação, as marcas históricas carregadas na forma como a escola 
está organizada, herdada das sociedades implicadas no seu desenvol-
vimento, está diretamente relacionada às relações de poder. A própria 
“[...] tese de ‘branqueamento’, concebida dentro dos moldes de uma 
‘democracia racial’ – só tem sentido se for acompanhada de uma política 
imigratória que privilegie a imigração europeia” (Seyferth, 1986, p. 59;) 
e isso tem consequências no projeto de uma educação desenvolvida e 
estruturada por uma elite brasileira e de imigrantes europeus permeada 
pela questão étnica que também, desde o início, privilegiou determina-
dos grupos de imigrantes, enquanto outros como as pessoas que foram 
escravizadas, negros, indígenas e quilombolas permaneceram excluídos 
ou à margem.

Quando perguntados “Vocês consideram aqueles identificados 
como bolivianos como alunos em situação de inclusão?”, dois coor-
denadores pedagógicos responderam que não, dois responderam que 
sim e o quinto, embora tenha respondido afirmativamente, indicou 
que levava em conta apenas a dificuldade com o idioma. Também nas 
respostas das/os coordenadoras/es pedagógicas/os aparecem alguns 
indícios da tendência de os alunos brasileiros filhos de migrantes boli-
vianos serem identificados como migrantes bolivianos e/ou migrantes 
de outros países andinos (portanto, como peruanos, colombianos, 
venezuelanos e chilenos). As categorias de identificação mais fre-
quentes foram: o fenótipo, a condição socioeconômica e a dificuldade 
com a língua e o idioma. Quanto aos fatores da inclusão escolar rela-
cionados a algum tipo de dificuldade de aprendizagem, houve menção 
especialmente relativa à dificuldade com o idioma e com o uso da 
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linguagem. Este foi um tema recorrente nas falas dos coordenado-
res e mais diretamente associado à disciplina de língua portuguesa 
–, é interessante notar como esta não é seria uma realidade específica 
dos alunos migrantes e filhos de migrantes, mas passível de ocorrer 
com qualquer aluno. Porém, nas entrevistas com os coordenadores 
tais fatores foram vinculados àqueles identificados como bolivianos 
associados a outros como: dificuldade de se relacionar, de socializar 
e ao sofrimento de preconceito praticado pelos demais colegas, uma 
percepção que reforça a hipótese de que, mesmo dentre os coordena-
dores que não consideram esses alunos como em situação de inclusão, 
esse grupo sofreria mais violência escolar.

Quanto às questões relativas à trajetória escolar dos alunos iden-
tificados como bolivianos, destacamos a alta frequência à menção do 
trabalho (ele foi indicado catorze vezes nas falas dos/as coordenadores/
as. Os/As coordenadores/as consideram que esses alunos tendem a ser 
inseridos no mercado de trabalho “muito cedo” mantendo-se “na área 
da confecção e da costura”. Como dado geral, na perspectiva dos coor-
denadores pedagógicos sobre as condições de ensino-aprendizagem, 
os alunos indicados como bolivianos são frequentes, são estudiosos, 
tornam-se mais participativos com o domínio da língua e as evasões 
escolares tendem a estar relacionadas às condições de trabalho das 
famílias.

Já nas respostas do questionário destinado aos estudantes, no 
tocante à inclusão escolar, ao perguntarmos se os alunos se sentiam 
incluídos na escola, tanto o grupo dos estudantes identificados como 
bolivianos como os demais alunos tendeu a responder que sentem-se 
incluídos. Dos 57 identificados como bolivianos, apenas cinco disseram 
não se sentir incluídos enquanto que dos 46 alunos restantes, apenas 
quatro também afirmaram isso. Assim, as respostas apontam que, em 
sua grande maioria, os alunos se sentem incluídos, independente da 
indicação como bolivianos ou não.
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As principais respostas à pergunta aos estudantes sobre o que é 
inclusão escolar mencionam “usufruir das mesmas experiências e con-
dições de aprendizagem”, “socializar e integrar com os colegas”, “ser 
incluído em todas as atividades da escola”, “participar do grêmio estu-
dantil”, “se sentir bem e ter um grupo de amigos”, “estar dentro dos 
grupos e participar deles”, “todos da escola ter[em] o mesmo tratamento 
e todos participarem do que quiser”, “ser tratado bem pelos colegas da 
escola”, “ser acolhido pelos professores e colegas”, “se sentir bem e ser 
tratado bem”, “aceitar todas as pessoas como elas são”, “relação de res-
peito e conduta adequada entre todos”, “todos dialogando com todos”, 
“ter bons relacionamentos na escola”, “o aluno ser participativo e não ser 
deixado de lado pela turma”, “dar mais prioridade às pessoas que têm 
mais dificuldades de desenvolvimento” e “ter acesso de modo igualitário 
ao sistema de ensino”. Nas declarações verificamos uma maior frequên-
cia de respostas que fomentavam a ideia de aceitação, acolhimento e 
socialização que dizem respeito aos fatores relacionais/convivência/
socialização, fatores também identificados nas respostas das/os coor-
denadoras/es pedagógicas/os. Por outro lado, se para os coordenadores 
um dos elementos predominantes para se considerar a inclusão escolar 
foi o domínio da língua portuguesa, sendo a dificuldade com o idioma 
um fator de agravamento da exclusão, constata-se que nas respostas dos 
alunos este elemento não foi mencionado.

Outra diferença importante quanto à percepção dos estudantes 
e dos coordenadores sobre temas relativos ao cotidiano escolar e que 
denotam aspectos inclusivos, está no estereótipo do estudante que é 
ao mesmo tempo trabalhador. Quanto à trajetória escolar, o prosse-
guimento dos estudos e sua relação com o trabalho, perguntamos aos 
alunos se eles tralhavam. Do total geral, 72,82% dos alunos respon-
deram que “não” e 27,18% que “sim”. Do grupo dos alunos indicados 
como bolivianos, 26,32% dos alunos responderam que trabalham 
e estudam neste período de conclusão dos estudos. Já no grupo dos 
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demais alunos 28,26% responderam positivamente. Se na análise das 
respostas das entrevistas com as/os coordenadoras/es pedagógicas/os 
verificamos algumas citações quanto ao baixo desempenho nas discipli-
nas escolares e observamos que as desistências e evasões tendem a ser 
fomentadas pela urgência de ter “que trabalhar para ajudar os pais” e de 
conciliar os “estudos com o trabalho”, os dados obtidos aqui apontam 
que a porcentagem de alunos indicados como bolivianos que tendem a 
estudar e trabalhar durante o período de conclusão dos estudos é menor 
que a dos demais alunos e do total geral. 

Ademais, se nas respostas dos coordenadores as profissões e ati-
vidades desenvolvidas estavam atreladas à continuidade do trabalho dos 
pais, reforçando o estigma relacionado ao trabalho desenvolvido pelos 
migrantes bolivianos como restrito apenas à área da confecção e da cos-
tura, nas respostas dos questionários dos alunos constata-se, ainda que 
com baixa dispersão, que os pais desses estudantes também exercem 
outras atividades ligadas à área dos serviços. A diferença entre as respos-
tas dos coordenadores e a dos alunos sobre a questão do trabalho pode 
indicar que os primeiros tendem a construir um olhar estigmatizado 
frente ao aluno indicado como boliviano, uma vez que, objetivamente, 
apenas um quarto destes trabalha e, quando isso ocorre, a atividade não 
está necessariamente atrelada à área da confecção de roupas. 

Quanto à violência entre pares, no questionário respondido pelos 
estudantes, a característica da vítima com maior frequência foi a do 
estrangeiro/imigrante (69,90%), enquanto a característica do agressor 
com maior frequência foi a do popular (68,93%). Como outras cara-
terísticas dos indivíduos que tendem a sofrer maus tratos no âmbito 
escolar os alunos citaram “ter o corpo padrão”, ser “negro”, “usar ócu-
los”, ser “introvertido”. Como outros aspectos que caracterizam aqueles 
que praticam foram mencionados “alunos folgados” e “alunos babacas”. 
Os estudantes consideraram como características dos alunos que ten-
dem a sofrer maus tratos aspectos que também foram encontrados nas 
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respostas dos coordenadores: alunos que eram considerados “tímidos” 
e “quietinhos”, associados – na opinião deles – com a não prática de 
atividades físicas na escola e/ou participação na disciplina de Edu-
cação Física, juntamente com as características próprias de um bom 
aluno, relacionadas à disciplina, à postura e ao bom comportamento. 
Na opinião dos coordenadores estes dois aspectos colocariam o aluno 
identificado como boliviano como potencial alvo do preconceito e de 
maus tratos.

Ao verificarmos o aluno estrangeiro/imigrante como a caracterís-
tica mais frequente daqueles que sofrem maus tratos, e considerando o 
dado desta pesquisa segundo o qual os alunos imigrantes são, predomi-
nantemente, indicados como bolivianos, constatamos que estes podem 
estar mais propensos a ser vítimas de maus tratos nas escolas pesquisa-
das. A discriminação destes estudantes sobre os quais projeta-se algum 
tipo de fraqueza faz com que seja endereçado a eles a insensibilidade e 
violência próprias do exercício de dominação. 

Parece-nos assim que a violência vivenciada e sofrida no coti-
diano social tende a repercutir também nas relações, convivências e 
socialização na escola. Estar suscetível a xingamentos, hostilizações 
e possíveis ataques tende a indicar o oposto da representação de um 
aluno incluído ao contexto escolar. A justificativa, como apontamos 
nas falas dos coordenadores, de que os alunos identificados como boli-
vianos convivem apenas entre si de modo segregado devido ao não 
domínio da língua portuguesa ou por características pessoais como por 
serem “tímidos” e “quietinhos” nos parece não contribuir para avançar 
no combate ao preconceito.

Considerações finais

Temos insistido na importância da relação entre inclusão escolar 
e formação, pois a persistência do paradigma da integração, herdeiro da 
área da Educação Especial – segundo o qual a ênfase sobre os alunos 
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em situação de inclusão é apenas quanto ao acolhimento e à convi-
vência com os demais alunos – ignora ou minimiza os processos de 
transmissão de conhecimento, primando tão somente pela socialização. 
A concepção de que, no caso dos alunos indicados como bolivianos, o 
domínio da língua falada possa ser desenvolvido em outro âmbito que 
não o da escola (como nos espaços das instituições não governamentais 
de apoio aos imigrantes) indica que as práticas e propostas relativas à 
inclusão escolar precisam ser fortalecidas uma vez que estão apartadas 
daquilo que a escola se propõe: formar a todos, indistintamente. 

Quando a ameaça está presente, ninguém é efetivamente incluí-
do, a não ser à força; todos são excluídos das esferas de decisão, já 
tomadas antecipadamente para que não se questione o progresso 
social que por não visar, a não ser no discurso, a felicidade e liber-
dade humanas, mas o fortalecimento do poder existente, não inclui 
ninguém, porém tenta integrar a todos. (Crochík et al, 2015, p. 5)

Partindo de uma compreensão crítica, a inclusão deve caminhar 
na construção de novos saberes concernentes à escolarização de todos 
de modo a superar as dificuldades de todos sem a promoção de mais 
insuficiências e fracassos rompendo, assim, com a tendência dominante 
de considerar satisfatório o pouco que é oferecido aos alunos indicados 
como bolivianos, mas também aos demais alunos migrantes, com defi-
ciência, pobres, periféricos e excluídos, dadas as raras oportunidades 
sociais de acesso.

Além disso, a escola, como principal instituição de educação 
formal, cujo objetivo primordial é ensinar mediando o conteúdo do 
conhecimento acumulado pela humanidade, pode, via práxis formativa, 
caminhar na valorização da diversidade que se apresenta diante de si 
e das condições objetivas das vivências escolares e sociais dos alunos 
livrando-se da propensão de certas pedagogias à cimentar as diferenças 
e tratá-las como ‘traços, como se a educação fosse uma heroína capaz 
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de salvar os alunos da cruel realidade social em que se encontram, “[...] 
atitude de substituir a realidade pelo mundo ilusório intramuros, pelo 
microcosmo da escola, isolado em maior ou menor medida da socie-
dade dos adultos” (Adorno, 1965/2021, p. 118). A própria dificuldade 
com o idioma, sendo este considerado como um fator de agravamento 
da exclusão, pode encontrar resposta no desenvolvimento dos conteú-
dos presentes na escola não apenas como reponsabilidade e atribuição 
única da disciplina de língua portuguesa (ou de um único profissional), 
mas como componente das demais disciplinas das áreas de linguagens, 
ciências da natureza e ciências humanas e sociais, de modo que aquilo 
que os alunos indicados como bolivianos, e também os demais, vivem 
no cotidiano social, bem como as realidades de trabalho dos pais e dos 
próprios alunos e as expectativas de futuro, possam ser aspectos media-
dos pelo plano da linguagem e do pensamento a fim de corresponder 
ao modo de se pensar no mundo para que o conteúdo não se torne uma 
mera transmissão coisificada de fatos a serem memorizados.

Parece-nos, portanto, que a superação das práticas aliadas a esta 
pedagogia da carência cultural (Patto, 1999) deve partir da reconsti-
tuição histórica, da elaboração do passado e do rearranjo dos próprios 
fundamentos históricos das ideias, partindo do ponto de que, ainda que 
as ideias advenham de uma realidade social decorrente de contextos e 
condições objetivas, no tocante aos alunos indicados como bolivianos, 
marcados pelo peso cotidiano do estigma, elas também podem inaugu-
rar um campo de reflexão, pensamento e crítica por vias de resistência. 
Isso sem perder do horizonte que, em um sistema econômico político 
desumano no qual a escola tende cada vez mais a caminhar para o fra-
casso em função de políticas que mascaram a realidade, comprimem e 
barateiam o ensino, a culpa pelo fracasso tenderá a ser descarregada no 
próprio aluno (Patto, 1999). O que nos encaminha a pensar que esta 
naturalização da dificuldade de aprendizagem do migrante, ligada ao 
não domínio da língua ou aos estereótipos historicamente herdados 
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(como pela relação da etnia e da raça associadas ao fenótipo e/ou ori-
gem), já pré-instala situações, conjunturas e hierarquias mantenedoras 
do fracasso escolar. A ausência de consciência de que as desigualdades 
presentes nos sistemas da vida social, como no mundo do trabalho, na 
família, no bairro, no estado e até mesmo no processo de individuação, 
possuem ressonâncias no contexto escolar decorrentes do apagamento 
de direitos civis, sociais e políticos ao qual estes grupos historicamente 
marginalizados foram submetidos, colabora com tal situação e contri-
bui com a sociedade administrada.

Sabemos que a inclusão escolar plena e efetiva só ocorrerá em 
uma sociedade democrática e sem classes (Crochík et al. 2015), porém 
o processo em direção à inclusão escolar pode partir de uma edu-
cação que busca oferecer de maneira equitativa um espaço para que 
todos, ao serem acolhidos, possam, a partir de uma formação crítica 
no processo de conhecimento e elaboração do saber, se desenvolverem 
a fim de minimizar e combater as barreiras da exclusão e da violên-
cia escolar. Somente assim lograremos uma educação voltada para 
a experiência com o outro, uma experiência de convivência com o 
diferente, de reconhecimento das limitações e de fortalecimento do 
indivíduo diante do social, ou seja, uma educação capaz de encorajar 
a participação e a expressão dos indivíduos proporcionando a partilha 
sobre as diferentes realidades e formas de ver e de estar no mundo; 
educação capaz de se opor aos estereótipos normativos para que o 
aluno encontre espaço afetivo de rompimento do medo de não ser 
idêntico. Enquanto a conjuntura sócio-política oferece cada vez mais 
condições precárias de educação escolar, não apenas ao migrante, mas 
a todos os alunos, sobretudo àqueles pertencentes às camadas mais 
pobres da sociedade, a inclusão escolar deve se contrapor ao enfra-
quecimento da formação por via de políticas educacionais e práticas 
inclusivas.
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10. ENCRUZILHADAS PEDAGÓGICAS: INSERINDO 

ÁGUAS ANCESTRAIS NO CIBERESPAÇO

Núbia Cristina Sulz Lyra Correa1

Ellen de Lima Souza2

Introdução

O grupo de pesquisa “LAROYÊ – Culturas Infantis e Pedago-
gias Descolonizadoras” está em atividade desde 2016. O termo “Laroyê” 
sugere menção ao referencial teórico-metodológico do grupo, que tem 
como eixo orientador o conceito da “lógica exúlica”, que remete à cos-
mopercepção afrodiaspórica que reconhece a infância como estado 
que evoca, polifonicamente, diferentes enunciados como gestação, 
nascimento, infância, adolescência, juventude, adultez, velhice e ances-
tralização, que gira epistemologicamente numa perspectiva capaz de 
sabotar a cognição, a interpretação e a representação simbólica euro-
cêntrica da percepção do tempo e do espaço.

A escolha pela grafia de LAROYÊ remete a uma perspectiva de 
reconhecer como a maioria dos/as adeptos/as das religiões de matriz 
africana descreve a saudação entre uma mistura da grafia yorubá, que 
seria Láróyè, e em língua portuguesa, que seria Laroiê, mas, nessa 
encruzilhada do adágio, que mostra que Exu é a energia mítica que 

1 Graduada em Pedagogia da Universidade Federal de Lavras - UFLA, membro do 
Grupo de Pesquisa Laroyê - Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras - E-
-mail: nubialyra8@gmail.com

2 Professora Adjunta no Departamento de Educação da Universidade Federal de 
São Paulo - UNIFESP, Coordenadora do Grupo de Pesquisa Laroyê - Culturas Infan-
tis e Pedagogias Descolonizadoras e Membro do Grupo Afrodiásporas - PROMOVI-
DE da UFRJ - E-mail: ellen.souza@unifesp.br
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transforma erros em acertos, e também, acertos em erros, a letra “y” 
remete a uma encruzilhada de três caminhos de múltiplas possibilida-
des e essa grafia possibilita maior relação com a comunidade e forma 
um algoritmo mais fácil de acesso para o povo de santo.  

O foco do grupo se concentra na produção de culturas infantis 
em territórios negros e assim visa produzir, interpretar e reinterpretar 
referenciais teórico-metodológicos com as comunidades dos territórios 
negros, tendo como eixo orientador as crianças e a noção de infância 
como um estado. Assim, a definição de “crianças” não se constrói cogni-
tivamente por intermédio da relação de oposição ao adulto, mas passeia 
por enunciados de estados, ora simultâneos, ora em progressão, não 
excludentes, reconhecendo-as como produtoras de culturas, de modo 
a construir pedagogias descolonizadoras baseadas nos princípios éticos, 
políticos e estéticos dos territórios negros narrados pelas comunidades. 
O grupo possui duas linhas de pesquisa “Giro epistemológico deco-
lonial e justiça cognitiva”, que desenvolve pesquisas com aportes nos 
conceitos de lógica exúlica, corporalidade, oralidade e ancestralidade, 
e “Pedagogias descolonizadoras aportes em Filosofias Afrodiaspórica”, 
que destaca uma abordagem afrocentrada com aportes na decoloniali-
dade do poder, do ser e do saber.

Na busca pela compreensão das culturas infantis em territórios 
negros, o grupo LAROYÊ se configura com diferentes parcerias que 
propiciam apoio para a construção e reelaboração contínua de suas refe-
rências teórico-metodológicas, pois, conforme destaca Souza (2020, p. 
27), para pai Toninho de Oxum, as principais coisas da vida e do can-
domblé a gente aprende brincando. As brincadeiras, são estruturantes 
e orientadoras para a consolidação de todo e qualquer território de re-
-existência negra.

Ao longo das pesquisas desenvolvidas no grupo, foi possível per-
ceber com as crianças que o lugar da brincadeira é variável: pode ser em 
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casa, no terreiro, ou na escola, mas o melhor lugar para estar é sempre 
aquele em que o brincar é acolhido, e no caso do terreiro, inclusive, 
o brincar ganha um status de ação que deve ser reverenciada, pois a 
liberdade inerente à brincadeira é a antítese da repressão que constrói 
coletivamente possibilidades de eliminação do carrego colonial.

Se para o cogito cartesiano dá validade a uma reflexão biná-
ria e fortalece o sistema mundo racista/capitalista/cristão/patriarcal/
moderno europeu “Eu penso, logo existo!”, também, fortalece o adul-
tocentrismo, opondo crianças aos adultos, forjando diferença como 
sinônimo de desigualdade e impondo subalternidade. Para Senghor 
(1990), a oposição ao cogito cartesiano está na experiência, que por 
sua vez é a base da existência, a afirmação da negritude está na lógica 
do “Eu sinto, eu danço o Outro; eu sou”. Nesse capítulo, inspiradas nas 
experiências com crianças de axé, poderíamos traçar uma analogia aos 
estados de infância que fomentam o brincar que implica em “Quando 
brincamos, logo nos libertamos” (se brinco, me livro), da adultocentri-
cidade inerente ao carrego colonial.

São as crianças de axé3 que nos orientam sobre os novos signi-
ficados das navegações da internet e a importância que esse território 
também tem para elas. Nesse sentido, descreveremos como “brincamos” 
para construir um território afrocentrado no ciberespaço. 

A encruzilhada é o principal conceito assente nas potências do 
orixá Exu, que transgride os limites de um mundo balizado em 
dicotomias. A tara por uma composição binária, que ordena toda 
e qualquer forma de existência, não dá conta da problemática dos 
seres paridos no entre. A existência pendular, a condição vacilante 

3  Aqui, cabe salientar algumas das produções com as crianças, além dos podcasts, 
como o encontro com o Grupo de Pesquisa ERE, da professora Nancy Franco na 
UFBA disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=dstBezZ9fO4> e a série A 
África em Nós e o vídeo de orientação para construção do Samba Enredo da Escola 
Balanço do Irajá, disponíveis no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa Laroyê.
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do ser é, a princípio, o efeito daquilo que se expressa a partir do 
fenômeno do cruzo. Assim, ato a provocação: aquilo que a agenda 
colonial buscou produzir como um sistema de controle da vida, a 
partir de uma ordem pautada nos binarismos, acarretando a redu-
ção das complexidades, é fragilmente salientado por uma leitura a 
partir da gramática poética das encruzilhadas. 

Para os seres paridos na esquina da modernidade, seres/saberes as-
sentes na poética das encruzilhadas, o que pulsa e dá o tom do 
acabamento na reivindicação da vida é a máxima que circula nos 
terreiros que diz: “a encruzilhada é o umbigo do mundo”. A norma-
tização do mundo em um esquema binário é mais uma marafunda 
colonial, considerando que a própria Europa nunca foi versada em 
uma única banda. (...) Assim, ressalto que, quando lanço minha 
crítica a modernidade, faço sobre aquilo que o seu projeto de do-
minação colonial reivindica ser. Ou seja, a mentira propagada por 
séculos envolta num véu de pureza que dissimula o caráter devas-
tador, legitimado a partir de uma política de invenção do outro 
como parte a ser dominada para a ascensão da civilização. Eis que 
se ergue o que chamo de marafunda, assombro e carrego colonial 
(RUFINO, 2017, p. 40, 41).

A origem e o sentido da existência é a fertilidade e esta pro-
porciona a multiplicação. As orientações que geraram mitos que 
inspiraram a existência e as relações humanas se baseiam nos quatro 
elementos (terra, fogo, água e ar), nas quatro direções (sul, norte, leste 
e oeste), nas quatro estações (primavera, outono, inverno e verão) e na 
cosmopercepção de mundo do candomblé. Conforme destaca Souza 
e Araújo (2018), os bons e fecundos encontros entre essas relações 
geram maior ou menor progresso para colheitas e (re)semeaduras.

Embora imbuídos do carrego colonial que nos expõe a uma 
experiência de binarização e oposição, a nossa busca pela multiplica-
ção re-existe e se re-significa, o que se expressa hoje no que chamamos 
de internet, e essa se multiplica constantemente. Instintivamente, 
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vamos adentrando este universo em busca de nossos desejos, dúvi-
das, daquilo que nos inquieta e nos coloca em movimento. A internet 
possibilita que uma voz ecoe em todos os cantos desse universo, por 
meio do ciberespaço. A multiplicação de informação falsa, de con-
teúdo falso na internet, funciona como o vírus. Não à toa, a fake news 
se dissemina de forma nociva, atacando um lugar onde a única vacina 
possível é o conhecimento. O conhecimento funciona como uma 
célula saudável em nosso corpo, capaz de produzir “anticorpos” capa-
zes de combater as mazelas do vírus. 

A vida começa na multiplicação. O óvulo fecundado se divide 
e se multiplica, o indivíduo cresce. O mesmo ocorre com o conhe-
cimento. Fecundado em espaço-lar, pelos férteis “sentinelas” da 
comunicação. A informação começa a se multiplicar no espaço que a 
abriga, criando conexões, novas células, promovendo o crescimento do 
indivíduo: promovendo a vida. E aqui reside a diferença fundamental: 
o vírus pode se multiplicar em qualquer espaço, qualquer célula; o 
óvulo só pode ser fecundado e prosperar no útero. 

O útero, no que lhe concerne, acolhe-nos em água, calor e afeto. 
Sensação esta que gera também segurança; sensação que nos acom-
panha ao longo da vida. Buscando o aconchego do calor no abraço, 
no café, no cafuné, no fogo. Nas lareiras, aconchego intimista; nas 
fogueiras, aconchego coletivo. Motivo de festa. Assim, ao pensar nesse 
aconchego coletivo de memórias gestacionais, a fogueira vira nosso 
ponto de acolhida e também de provocação, considerando o calor do 
fogo uma referência para nosso encontro virtual.

Desta feita, ainda nesta aba do site, temos a sessão “Sobre”, que 
nos apresenta, contanto um pouco de nossa finalidade e história; a 
nossa reprodução do feed do Instagram, que por imagens, busca retra-
tar o início de nossa caminhada nessa empreitada virtual, bem como 
a nossa seção de eventos, onde nossas lives, encruzilhadas educativas, 
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são anunciadas. Encruzilhadas essas que colocam em nossos caminhos 
pessoas que buscam ubuntar e sankofar em seus espaços, fortalecendo 
um nó de nós, uma irmandade. Essa aba irmandade, apresenta aquelas 
e aqueles que compõem esse coletivo, navegando em águas profundas 
em consonância sonar. 

Imagem 1: print screen da página Encruzilhada - O Blog do grupo de pesquisa

Assim, quando pensamos no espaço proporcionado pelo site 
como um espaço fecundo para criar, compartilhar, refletir e divulgar 
informações, pensamos também numa estratégia antiviral, uma estra-
tégia a favor da vida. A vida só termina no corpo, quando as células 
saudáveis param de se multiplicar. Então, chamar de “encruzilhada” 
nosso blog resgata o movimento, o encontro e a ordem; as novas possi-
bilidades, os novos caminhos e as novas interlocuções.

Territórios Negros na internet: educomunicação online

Quando pensamos em internet, inevitavelmente somos levados 
a uma compreensão de espaço que parece desobedecer às leis da física 
e vários corpos ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Poderes 
quase divinos de onisciência e onipresença, na palma da sua mão, à sua 
escolha. Ocupando todos o mesmo espaço. Ocupar o mesmo espaço 
não nos torna próximos e, muito menos, faz desse espaço território. 
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Por conseguinte, não faz do espaço ocupado um território propício ao 
crescimento.

Assim, entender a concepção de território e entender como o 
corpo se torna um território, bem como a internet, extensão dos cor-
pos que é, se torna território de conquistas, é essencial para construir 
um espaço educomunicativo. A forma como entendemos o mundo, 
participamos do mundo e colaboramos com ele, perpassa hoje, 
invariavelmente, pela internet. O mundo muda na velocidade dela. 
A política se define por meio dela e, através dela, todo o jogo pode 
mudar. É definitivamente um espaço de poder, onde as mídias sociais 
se tornam espaços de luta e coroam influenciadores que nem sempre 
estão a serviço de uma educação comprometida com os princípios de 
equidade.

Não obstante, precisamos nos atentar em como continuam 
tentando colonizar estes espaços e, por meio destes, nossos corpos. 
Assim, continuar a democratizar territórios que, tradicionalmente, 
mostram-se restritos; transformar esses espaços em espaços aquilom-
bados de saberes; seguros para perguntas, vetores de transformação, 
é fundamental para fazer fluir a ancestralidade que nos conduz no 
ciberespaço, para um território negro educomunicativo.

Essa toada gera um grande fluxo de acesso, de diversas partes 
do globo, contando com a valorização de membros pesquisadores, 
membros voluntários, visitantes, alunes de disciplinas ministradas 
pela coordenadora, pela irmandade e por aqueles que comentam, 
curtem, compartilham, citam e leem o que é produzido dentro desse 
território.
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Imagem 2: estatística do período de 16/07/2021 à 15/08/2021 ao site - parte 1

Imagem 3: estatística do período de 16/07/2021 à 15/08/2021 ao site - parte 2



253

Alcance em território geográfico pode sim demostrar, como 
demonstra, o alcance do território negro que nos propusemos a cons-
truir. Revestido de afeto, acreditando que cada palavra dita ou escrita 
foi pensada com uma colher de mel na boca. 

O espaço lar no ciberespaço: encruzilhadas do saber

Organizando um espaço “lar” de interlocução e acolhimento, em 
um tempo-espaço suspenso da lógica eurocêntrica, o link que nos leva 
até o site, denomina o mesmo como “grupodepesquisalar”. Acolhendo 
as ideias, as dúvidas, as perguntas, as suposições, as inquietações, um 
espaço seguro para navegar em novos caminhos. Perguntar é movi-
mento natural de um pesquisador, não diferiria em grupo de pesquisa, 
portanto, não poderia diferir na construção desse espaço virtual.

Imagem 4: cabeçalho do site. Disponível em domínio público no endereço eletrônico 
constante na barra.

Não à toa navegamos pela internet. Recorremos à água como 
meio de transporte, de alimento, de lazer, de cura. Não por outra razão, 
água é vida: a água é essencial para a multiplicação. E desse modo, 
navegando pelas férteis águas ancestrais nesse ciberespaço, raramente 
encontramos informações férteis onde a modernidade também se fez 
líquida e, quando encontramos, nem sempre temos um espaço-lar, 
como o útero, para multiplicar o conhecimento que também se inspira 
na reflexão “enquanto tiver água eu tenho fé” (SOUZA, 2020, p. 22).

Assim como a água se infiltra e rompe barreiras, o site (lugar) 
tem por objetivo encontrar ecos em diferentes espaços para narrativas 
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que fomentem equidade e busquem corrigir equívocos e distorções que 
transformam historicamente diferenças em desigualdades. Nessa direção, 
a coletividade e a ética orientadora do trabalho, gestado e inspirado por 
graduandos no grupo de pesquisa, visa transpor barreiras para possibilitar 
uma alteração simbiótica entre leitor/autor/interprete, o que implica em 
falar com o outro, envolver-se em uma ética comunitária de maneira quase 
intransponível para adentrar no útero dos conhecimentos, para navegar por 
entre as informações e ser acolhido como parte potente dessa multiplicação. 

Nesse sentido, temos nossa matriz sendo formada pela coorde-
nação do grupo, os membros pesquisadores e também acolhe membros 
externos que desejam interagir e se inteirar dos conteúdos abordados 
pelo site. Como o grupo tem a perspectiva lar, baseada em conheci-
mentos e movimentos, se estabelece em trocas sinceras e conexões, 
um coletivo que se abriga sob a proa de um mesmo barco, à deriva 
no ciberespaço. Não há espaço para publicidade. Há apenas conheci-
mento compartilhado buscando um mesmo fim, resistir e existir em 
águas turvas onde insistem em nos fazer âncoras, mas miramos o farol 
que emana a luz da educação. Dessa forma, buscar nas múltiplas pos-
sibilidades de re-existir no espaço-lar, transpor o eu (ego) pelo mar de 
“milhões de uns”, em movimento de piracema, buscando as nascentes 
para, em fertilidade, fazer do eu o nós e do nós, o eu. 

A aba contato se faz pela conexão que buscamos ter com o mundo. 
Transformar as correntezas que até aqui nos trouxeram, por meio das 
forças ancestrais e continuam correndo em nossas correntes sanguíneas, 
em laços de fé e força, emaranhados pela educomunicação. No país onde 
o vírus e a sua pedagogia querem se sobrepor à humanidade que insiste 
em negar existência, insistimos em permanecer em movimento, para sub-
verter a lógica colonial, permeados pela lógica exúlica (SOUZA, 2016). 

Ainda sobre a desumanização, temos como as crianças são tra-
tadas. O adultocentrismo se constitui na mesma matéria do elitismo 
acadêmico. Na contramão do acolhimento, da partilha, da compreensão 
e do respeito. Na contramão da lógica de construir com o outro, de se 
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encontrar no outro, de ser com o outro. De fazer com que as conexões 
sejam a fonte fértil de nossos conhecimentos. 

Dessa forma, vozes ancestrais que ecoam em nossos espaços, 
guiando-nos para caminhos menos conflituosos, terminam por ultra-
passar os fins didáticos, de maneira que as fronteiras desse território se 
refazem em cada acesso, inscrição, leitura, visualização e membro. E, 
assim, munidos dessa força, construímos a aba Mobilização BNCC, 
fruto de uma intervenção coletiva que busca reunir famílias e respon-
sáveis legais por crianças e adolescentes regularmente matriculados na 
educação básica para reivindicar o direito constitucional ao ensino de 
história e cultura da África nas escolas públicas e particulares. Abaixo as 
imagens da mobilização (acervo pessoal das autoras) corrente e as par-
cerias, assim chegamos a essas considerações que, na verdade, anunciam 
o começo, ou o recomeço nessa encruzilhada. 

Imagem 5: card mobilização - parte 1
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Imagem 6: card mobilização - parte 2

Imagem 7: card mobilização - parte 3



257

Imagem 8: card mobilização - parte 4

Imagem 9: card mobilização - parte 5
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11. ONDE ESTÃO AS MULHERES NEGRAS? 

SILÊNCIOS E APAGAMENTOS NOS 

PROCESSOS EDUCATIVOS1

Cintia Quina da Silva

(...) que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o 
lixo vai falar, e numa boa (GONZALEZ, 2018, p.193)

Introdução

Começamos com a citação do trecho acima de Gonzalez, cha-
mando a atenção com relação a importância de a população negra 
assumir a sua própria voz, a sua própria fala e para isso compreendemos 
que uma educação antirracista, antissexista, descolonizadora, se consti-
tua como uma importante ferramenta para a potencialização das vozes 
há séculos silenciadas e oprimidas, mas que jamais se calaram.

O acesso à educação é um caminho importante para a retomada 
da humanidade que fora subtraída da população negra. Essa desumani-
zação diz respeito ao nosso legado escravagista evidenciado na história 
do Brasil a partir de um longo período de escravização que consolidou 
um processo de profunda exclusão educacional, servindo de base para 
a solidificação das desigualdades relacionadas a gênero, raça e classe, 
marcadamente caracterizadas em nossa sociedade. 

1 Esse trabalho é parte da dissertação de mestrado de SILVA, Cintia Quina da. 
“Gente, o que é macumba?”: sentidos e significados construídos acerca das religiões de matrizes 
africanas, defendida no Programa de Pós graduação em Educação da Universidade 
Federal de São Paulo - Unifesp, Guarulhos, 2020. 
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Sobre esse assunto, Lima e Custódio (2020) assinalam que o 
sistema educacional brasileiro já nasceu corrompido por erros e vícios 
que propagaram as desigualdades de oportunidades, atingindo, sobre-
tudo, às mulheres. No que diz respeito às mulheres negras restava-lhes 
apenas o trabalho escravo com isso ‘’a desigualdade social, educacional, 
econômica, política, cultural tão presente ainda no século XXI, é efeito 
de um processo histórico que desde o nascedouro, insiste em privilegiar 
uns e subalternizar outros’’ (p.1321).

Em virtude desse cenário retratado por Lima e Custódio é pos-
sível compreender que o processo de escolarização das mulheres negras 
nascidas no século XXI já começa desumanizado, pois ao invés delas 
serem encaminhadas às salas de aula, iam para orfanatos onde recebe-
riam o preparo para o exercício do trabalho doméstico, o processo de 
adoção das chamadas filhas de criação que se refere a uma forma de 
trabalho doméstico não remunerado, algo que mais tarde viria a estig-
matizar as mulheres negras, assinalando que as mesmas só poderiam 
ocupar esse lugar no mercado de trabalho.

Contudo, mesmo diante dessa realidade desigual, o enfren-
tamento e a luta incessante de corpos e vozes invisibilizadas, nunca 
deixaram de existir e, portanto, tem constituído os atuais debates acerca 
de gênero e raça, frutos dessa luta histórica que jamais se rendeu a sub-
missão. Nesse sentido, Carneiro (2018) ao relatar sobre a necessidade 
de enegrecimento do feminismo, revela a insuficiência teórica, prática e 
política de integração das diferentes expressões do feminino construí-
das em sociedades multirraciais e pluriculturais: 

Ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma 
as mulheres em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com que 
assumam, a partir do lugar que estão inseridos, diversos olhares que 
desencadeiam processos particulares subjacentes na luta de cada 
grupo particular (...). A diversificação das concepções e práticas 
políticas que a ótica das mulheres dos grupos subalternizados in-
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troduz no feminismo é resultado de um processo dialético que, se, 
de um lado promove afirmação das mulheres em geral como novos 
sujeitos políticos, de outro exige o reconhecimento da diversidade e 
desigualdades existentes entre essas mesmas mulheres (CARNEI-
RO, 2018, p.198-199).

A autora nos chama a atenção para o fato de que a introdução 
do feminismo enquanto ferramenta política, possibilita que as mulheres 
sejam vistas enquanto sujeitos políticos, isto é, aquelas que a partir dos 
movimentos feministas assumem um lugar de protagonismo na histó-
ria, a fim de erradicar todas as formas de silenciamento e invisibilidade. 

Além do mais, salienta que mesmo as mulheres obtendo con-
quistas e acesso a determinados espaços ao longo da história, como 
educação e trabalho, por exemplo, esse ganho não era sentido pelas 
mulheres negras, pois a identidade branca e ocidental na formulação 
clássica do feminismo, não levava em consideração as demandas desse 
grupo, que, por sua vez, necessita mobilizar-se a fim de enegrecê-lo, 
chamando a atenção para a existência de outras mulheres, não apenas 
as brancas, que tinham muito a dizer e a fazer.

De acordo com os estudos de Oliveira e Gomes (2019), o pós 
abolição forjou para a mulher negra um lugar de profundo desprestígio 
epistêmico, não levando em conta os seus processos de reconstrução 
comunitários, dentro dos espaços religiosos, além de reinventarem estra-
tégias de organizações negras , assumindo ‘’o lugar de uma pedagogia 
outra que permitiu a elas atravessarem o novo modelo socioeconômico 
que surgia na pós-abolição, que, embora fosse teoricamente não escra-
vocrata, era racista em toda a sua prática’’(p.26). 

Ao pensarmos nas trajetórias escolares dessas mulheres, o que se 
observa são ações de colonialidade e branqueamento que vão desde o 
acesso ao sistema educacional até a sua permanência e futuro profissio-
nal, já que “independente do nível de escolaridade em que se encontre, a 
mulher negra é esquecida, preterida, esvaziada de identidade e relações 
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simbólicas, isso acontece porque o racismo, machismo e sexismo, que 
têm origem na colonialidade” (QUIJANO, 2010) sempre estiveram 
presente em nosso país e em nossa cultura, conforme afirma Oliveira e 
Gomes (2019, p. 27)

Nessa perspectiva, Sousa (2021) ao analisar a trajetória edu-
cacional formal de três mulheres negras, afirma que ao longo de suas 
trajetórias, todas as participantes sofreram alguma forma de discrimi-
nação. Dentre as categorias elencadas pela autora, temos a questão da 
invisibilidade e necessidade de pertencimento, em que uma das entre-
vistadas relata a falta de elogios dirigidos a ela durante o período escolar, 
mesmo diante de todo o seu esforço e dedicação aos estudos. Assim, a 
falta de reconhecimento e incentivo por parte dos professores, pode ser 
visto como um dos fatores que contribui para que muitas estudantes 
negras não prossigam em seus estudos.

Tendo a compreensão de que as relações raciais e de gênero são 
um importante desafio no que se refere ao desenvolvimento de uma 
educação que de fato acolha os/as estudantes em sua pluralidade, nos 
questionamos sobre o que é necessário fazer para que venhamos erradi-
car a violência sofrida por mulheres negras nos espaços escolares. Nesse 
sentido nos propomos a pensar como se expressa a produção de conhe-
cimento protagonizados por mulheres negras nos espaços educativos, a 
fim de compreendermos quais os passos estão sendo dados no sentido 
de alcançar uma educação que efetivamente prime pela equidade.

Desenvolvimento das reflexões: mulheres negras no espaço escolar 

Pensar sobre a produção de conhecimento de mulheres negras 
nos espaços educativos, já fazia parte de nossas reflexões, e na atual 
conjuntura se presentificam cada vez mais. Nessa direção, a análise 
desenvolvida nesse texto se deu a partir de um recorte da pesquisa 
de mestrado, cujo título é ‘’Gente, o que é macumba?: sentidos e signifi-
cados construídos acerca de religiões de matrizes africanas’’, ocorrida em 
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uma escola da rede pública estadual de ensino da grande São Paulo. 
Nessa pesquisa, realizada a partir de observação participante, rodas de 
conversa e entrevistas com professores e estudantes brancas e negras, 
verificamos para além das relações de natureza racial, aquelas repre-
sentadas pelos conflitos de gênero e preconceito contra as mulheres no 
contexto pesquisado.

Nesse caso, as reflexões aqui destacadas, é fruto de nosso olhar 
atento para aquilo que foi acompanhado durante o exercício da obser-
vação participante e de alguns relatos de professores e alunas. Nesse 
caminho, tentamos discutir o que foi observado na realidade objetiva da 
escola, buscando assinalar como foram construídas e expressas as vozes 
e as formas de produção de conhecimento de mulheres negras naquela 
realidade específica.

No exercício da observação participante, ao analisarmos a 
composição étnico-racial do corpo pedagógico da escola pesquisada, 
percebemos que se tratava de uma equipe majoritariamente branca, 
com poucos educadores pretos e pardos, ao olharmos especificamente 
para as professoras, isso chama ainda mais a nossa atenção. 

Uma das participantes da pesquisa, foi a coordenadora pedagó-
gica que a partir de várias conversas informais nos apresentou um pouco 
das suas experiências pessoais, de como se deu o seu processo de cons-
trução de identidade enquanto mulher negra, trazendo relatos acerca de 
como ela enquanto gestora vinha enfrentando o racismo e o machismo 
na unidade escolar, conforme é possível verificar no excerto abaixo:

Por várias vezes, os homens da escola já me testaram, me desa-
fiaram. Logo quando eu cheguei à Coordenação, uma professora 
entrou na sala e perguntou pela coordenadora, disse a ela por qual 
coordenadora ela procurava e a professora disse que procurava pela 
coordenadora do período da manhã e eu disse que era eu e a pessoa 
parecia não acreditar. Numa outra situação, a professora chegou na 
sala gritando, dizendo o que eu tinha que fazer, foi aí que tive que 
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expor a questão da hierarquia e disse a ela: “calma lá, que eu não 
sou as suas empregadas pretas!” (Andressa, preta, evangélica Coor-
denadora Pedagógica). 

Além disso, ela relatou uma das diversas vezes em que teve que 
apoiar estudantes negras que vinham sendo hostilizadas na escola por 
motivos diversos. Sobre esse assunto, ela narrou sobre um caso que 
havia ocorrido recentemente, com uma estudante negra que vinha 
sendo hostilizada por suas ‘’colegas’’ na escola e havia sido encaminhada 
para ela, pois se acreditava que a jovem ao conversar com uma mulher 
negra como ela, poderia se sentir melhor acolhida ou mais representada. 

Nesse caso específico, podemos reconhecer as dificuldades dos 
professores em lidar com as questões raciais, dado a falta de preparo e 
formação para uma educação antirracista. Na ocasião, segundo relatos, 
a estudante negra adentrou a sala da coordenadora chorando e dizendo 
que não aguentava mais o fato de as meninas debocharem do seu cabelo. 
Percebemos com isso, o quanto é forte e devastadora a opressão vivida 
por meninas negras dentro do espaço escolar. São inúmeros casos de 
humilhação que ferem identidades, rebaixando a autoestima de mulhe-
res frente a um padrão de estética eurocêntrico. 

Numa ação como essa é perceptível o quanto uma gestora negra 
pode auxiliar a jovem a buscar o fortalecimento da sua autoestima, que 
se encontrava profundamente abalada em decorrência de um contexto 
de rejeição existente na escola. Nesse sentido, Gomes (2002) afirma que: 

Mesmo que reconheçamos que a manipulação do cabelo seja uma 
técnica corporal e um comportamento social presente nas mais di-
versas culturas, para o negro, e mais especificamente para o negro 
brasileiro, esse processo não se dá sem conflitos. Estes embates po-
dem expressar sentimentos de rejeição, aceitação, ressignificação e, 
até mesmo, de negação ao pertencimento étnico/racial (...). Exis-
tem, em nossa sociedade, espaços sociais nos quais o negro transita 
desde criança, em que tais representações reforçam estereótipos e 
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intensificam as experiências do negro com o seu cabelo e o seu 
corpo. Um deles é a escola. (GOMES, 2002, p. 44).

Assim, é possível observar que a escola é aquela que impõe 
padrões e normatizações no currículo, no reconhecimento de persona-
gens e nos comportamentos adequados, como também nos processos 
identitários relacionados ao campo da estética. E, no caso, o deboche 
sofrido pela aluna refere-se às primeiras experiências de rejeição do 
corpo que são vividas na infância e adolescência, as mesmas rejeições 
que a coordenadora pedagógica enfrentou nessa mesma fase de sua vida, 
as quais a possibilitaram naquele momento reconhecer o processo que 
havia sofrido em sua própria pele. Assim foi capaz de fazer o atendi-
mento e orientação da estudante, de modo a acolhê-la, pois “uma coisa 
é nascer criança negra, ter cabelo crespo e viver dentro da comunidade 
negra; outra coisa é ser criança negra, ter cabelo crespo e estar entre 
brancos” (GOMES, 2002, p. 45).

Nesse sentido, entendemos que o processo de tornar-se negra não 
ocorre no mesmo momento e da mesma forma para todas as mulheres 
negras. Quando pensamos nos contextos da adolescência isso se apre-
senta de forma ainda mais complexa. Assim, podemos nos deparar com 
dois aspectos: o do sofrimento por ainda se definir pelo olhar do outro 
e os processos de negação pelos quais pessoas negras enfrentam em 
virtude de suas trajetórias históricas estarem permeadas por processos 
de embranquecimento e de que exista uma suposta democracia racial.

Outro aspecto em que focamos o nosso olhar se deu em algumas 
exposições de atividades dos/das estudantes, que durante a pesquisa 
estiveram expostas no mural central da escola. Ao todo foram obser-
vadas três, mas, ao longo desta reflexão nos deteremos a falar de duas 
que exercem um diálogo mais profundo com aquilo que nos propomos 
a olhar neste momento em consonância ao que fora apontado no pará-
grafo anterior. Isto posto, teremos, portanto, esses dois elementos como 
ponto de partida para refletirmos.
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A primeira exposição foi de um trabalho desenvolvido na dis-
ciplina de Filosofia e tratava da temática de gênero. A exposição do 
trabalho tinha como frase central: “Não se nasce mulher, torna-se 
mulher”, famoso trecho do início do Volume 2 da obra ‘’O Segundo 
Sexo’’, de Simone de Beauvoir, de 1949. No mural, além de imagens 
da própria filósofa, continham fotografias de diversas mulheres em 
diferentes contextos. Esse trabalho em especial causou diversas reações 
entre os(as) estudantes e o corpo docente, ações e reações que o profes-
sor que orientou a atividade jamais imaginaria que pudessem ocorrer, 
sobretudo, posicionamentos negativos por parte de algumas professoras 
da unidade escolar, inclusive questionando se de fato o professor seguia 
o currículo de sua disciplina. 

O fato também levantou em alguns membros do corpo docente 
questionamentos do tipo: “Não é importante que um homem branco, 
heterossexual e de formação cristã católica faça a discussão sobre a 
temática de gênero?”. Dentro dessa questão, verifica-se que é expli-
citada uma ideia de que durante muito tempo esse tema era, deveria 
ou poderia ser uma temática exclusiva de uma discussão feita apenas 
por mulheres, e que a partir do momento que se tem a participação 
de novos atores, da qual consideramos um avanço, deparamo-nos 
com outras reações ao acompanharmos o posicionamento das pessoas 
daquela unidade escolar onde era amplamente visível que não havia um 
consenso sobre essa questão.

A partir da observação dessa exposição no mural, a pesquisadora 
acabou por ser questionada pelo professor que orientava a atividade, 
sobre qual seria a sua opinião sobre o trabalho, que prontamente res-
pondeu, dizendo que achava a produção bastante interessante, contudo 
o questionou: “Onde estão as mulheres negras?”. A resposta do pro-
fessor foi a seguinte: apesar de acreditar que falar das mulheres negras 
também é uma questão importante, em virtude das polêmicas geradas 
em torno da atividade decidiu não dar continuidade às discussões em 
suas turmas.
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Esse episódio, conforme sinalizamos com a questão: “não é 
importante que um homem branco, heterossexual e de formação 
cristã católica faça a discussão sobre a temática de gênero?” nos pro-
piciou importantes reflexões, pois questões como essa, levantada por 
parte da equipe docente, por exemplo, apontam para a necessidade de 
que todos e todas precisam apresentar elementos para a ampliação do 
debate no espaço escolar. Além disso, independente dos posicionamen-
tos adotados, gestores, docentes, funcionários em geral e estudantes 
“se incomodaram” com a proposta, o que nos mostra a necessidade do 
debate, da discussão e da reflexão sobre aquele tema, algo que prova-
velmente não vinha sendo realizado de maneira mais consistente até 
aquele momento, pois no mural foram expostos diversos trabalhos, mas 
nenhum tinha causado tamanha inquietação. 

Como fora mencionado anteriormente, a discussão, pelo menos 
durante o período da pesquisa, não foi retomada com os/as estudantes 
pelo professor e por nenhum outro membro da equipe docente, mas é 
importante salientar que o incômodo que a temática trouxe, fez com 
que a equipe docente como um todo, independente de concordar ou 
discordar da proposta apresentada pelo professor, saiu de um momento 
de estagnação, rompendo com uma espécie de silêncio que havia se 
naturalizado naquele ambiente.

Para que possamos ampliar essa reflexão e pontuar algumas das 
inúmeras inquietações que ela desperta, como vimos, o professor par-
tiu de um questionamento feito por Simone de Beauvoir. A partir do 
momento que a pesquisadora lhe questiona onde estão as mulheres 
negras, uma questão anterior a de Beauvoir, feita por Sojourner Truth, 
traz um outro elemento para a discussão: “Não sou eu uma mulher?”. 
Esse foi o mote do discurso realizado na Convenção de Mulheres em 
Akron, Ohio em 1851, como nos mostrou Davis (2016).

Sozinha, Sojourner Truth, afirma Davis, salvou o encontro de 
mulheres, de modo que de todas aquelas que compareceram à reunião, 
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ela foi a única capaz de responder com firmeza os argumentos pautados 
pela supremacia masculina:

Com seu inegável carisma e suas poderosas habilidades como ora-
dora, Sojourner Truth derrubou as alegações de que a fraqueza fe-
minina era incompatível com o sufrágio – e fez isso usando uma 
lógica irrefutável. O líder dos provocadores afirmou que era ridí-
culo que as mulheres desejassem votar, já que não podiam sequer 
pular uma poça ou embarcar em uma carruagem sem a ajuda de um 
homem. Com simplicidade persuasiva, Sojourner Truth apontou 
que ela mesma nunca havia sido ajudada a pular poças de lama ou 
a subir carruagens. “Não sou eu uma mulher?”, com uma voz que 
soava como o eco de um trovão, ela disse: “Olhe pra mim! Olhe 
para o meu braço”, e levantou a manga para revelar a “extraordiná-
ria força muscular” de seu braço (DAVIS, 2016, p. 70-71).

Com efeito, Sojourner Truth não só lançou por terra o argu-
mento masculino que se refere à mulher enquanto “sexo frágil’’ como 
também o de que a supremacia masculina seria um princípio cristão, 
dizendo que Cristo vem de Deus e de uma mulher. Isso nos mostra que 
quando pensamos em mulher, é importante pensar sobre que mulher 
estamos falando, que ao falar de mulher, construiu-se uma categoria 
universalizante que consequentemente não contempla a pluralidade do 
que é ser mulher. 

A esse respeito do ser mulher Oyèwúmi (2021) ao analisar a 
sociedade iorubá pré-colonial aponta que essa ideia de mulher que 
conhecemos se dá com a chegada do patriarcado europeu, isto é, uma 
relação de poder ancorada numa lógica de gênero construída a partir 
de características biológicas que consequentemente hierarquiza seres 
humanos como superiores e inferiores:

(...)a categoria “mulher” – que é fundacional nos discursos de gêne-
ro ocidentais – simplesmente não existia na Iorubalândia antes do 
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contato mantido com o Ocidente(...) A lógica cultural das catego-
rias sociais ocidentais é baseada em uma ideologia do determinis-
mo biológico: a concepção de que a biologia fornece a base lógica 
para a organização do mundo social (Oyèwúmi, 2021, p.15-16).

Assim, a autora aponta para uma ideia de poder que não fazia 
sentido para a sociedade iorubá pré-colonial, da qual nos apresenta uma 
referência de poder que não está fundamentada no gênero, mas sim 
de acordo com o princípio da senioridade, que é mutável ao contrário 
da rigidez vista no pensamento ocidental, sendo que o que distingue 
esses corpos são o seu lugar no contexto da reprodução, isto é, quem é 
responsável pela geração da vida, pois ‘’o corpo não era a base de papéis 
sociais, inclusões ou exclusões; não foi o fundamento do pensamento e 
das identidades sociais’’ (p.16).

Nesse sentido, é possível perceber que assim como a ideia de 
mulher que nos foi apresentada, a ideia de fragilidade também é bas-
tante questionável como nos mostra o discurso de Sojourner Truth o 
qual diz respeito a uma lógica de pensamento que se utiliza desse tipo 
de estratégia com o intuito de inferiorizar determinados grupos huma-
nos, que se faz presente também nos espaços educacionais.

Nesta esteira de como essa hierarquização entre homens e 
mulheres característica do pensamento ocidental se expressava no sul 
dos Estados Unidos no período segregacionista, hooks (2017) mostra 
que de acordo com o pensamento sexista da época, os homens não gos-
tavam de mulheres ‘’inteligentes’’:

No Sul, na época do apartheid, as meninas negras de classe traba-
lhadora tinham três opções de carreira. Podíamos casar, podíamos 
trabalhar como empregadas e podíamos nos tornar professoras de 
escola (...) os homens na verdade não gostavam de mulheres ‘’inte-
ligentes’’, partia-se do pressuposto de quaisquer sinais de inteligên-
cia selavam o destino da pessoa (hooks, 2017, p.10).
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Esses mesmos valores poderão ser observados na análise de Silva 
(2020), por exemplo, ao analisar a obra ‘’As Alegrias da Maternidade’’ 
da nigeriana Buchi Emecheta, com a finalidade de verificar o papel 
imposto a mulher na sociedade patriarcal na Nigéria, durante o seu 
período colonial do início do século XX até a década de 1950. Na intro-
dução de seu trabalho, a pesquisadora apresenta a biografia da autora 
analisada, cujo texto nos aponta logo no início, o que o patriarcado 
colonial trouxe a essa sociedade:

Buchi Emecheta, nasceu em 1944 na cidade de Lagos (...). Fi-
cou noiva aos 11 anos e aos 16 já estava casada, se mudaram para 
Londres onde seu marido ingressou em uma Universidade e como 
fruto do casamento teve cinco filhos. Presa a um marido abusivo 
e violento, dominado pelo desejo de controlar a esposa, não per-
mitindo que ela ingressasse em uma faculdade e tornar-se por fim 
uma escritora, ele chegou a queimar rascunhos de um romance es-
crito por ela(...)Emecheta é uma inspiração para uma sequência de 
escritores nigerianos e em suas obras representa, provoca inquieta-
ções e a repensar os efeitos do modelo patriarcal e do colonialismo, 
sobretudo na vida das mulheres (SILVA, 2020, p. 1-2).

O discurso de Sojourner Truth apresentado na obra de Davis 
(2016), cujas referências são também apresentadas por Gonzalez (2018) 
ao nos trazer a mãe preta, sinaliza que muito antes do que conhecemos 
como primeira onda do feminismo, as mulheres negras já lutavam por 
igualdade de forma combativa, desafiando a desumanização provocada 
pela escravidão:

(...) essas mulheres podem ter aprendido a extrair das circunstân-
cias opressoras de sua vida a força necessária para resistir à desu-
manização diária da escravidão. A consciência que tinham de sua 
capacidade ilimitada para o trabalho pesado pode ter dado a elas a 
confiança em sua habilidade para lutar por si mesmas, sua família e 
seu povo (DAVIS, 2016, p. 24).
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Além de formas de resistências pautadas em revoltas, fugas e 
sabotagens, outro elemento importante destacado por Davis, para pen-
sarmos a luta de mulheres negras, diz respeito à educação, o que incluía 
aprender a ler e escrever de forma clandestina, assim como a trans-
missão desse conhecimento aos demais. A autora cita o exemplo de 
Natchez:

Em Natchez em Louisiana, uma escrava comandava uma “escola 
noturna”, dando aulas a seu povo das onze horas da noite às duas 
da manhã, de maneira que conseguiu “formar” centenas de pessoas. 
Sem dúvida, muitas delas escreveram as próprias licenças de via-
gem e tomaram o rumo da liberdade (DAVIS, 2016, p. 34).

Nesse sentido, hooks (2017) aponta que: 

(...) Para os negros, o lecionar – o educar era fundamentalmente 
político, pois tinha raízes na luta antirracista (...). Aprendemos 
desde cedo que nossa devoção ao estudo, à vida do intelecto, era 
um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a 
todas as estratégias brancas de colonização racista (hooks, 2017, 
p. 10).

Nesse processo de nutrição do intelecto, a autora nos chama a 
atenção para refletirmos acerca de um modelo pedagógico que seja 
revolucionário e de resistência. 

Justamente quando pensamos nas formas de resistência às 
estratégias racistas, nos deparamos com o painel “Sentimentos” outra 
exposição organizada no painel central da escola, desenvolvida na dis-
ciplina de Arte em que observamos frases como: “A carne mais barata 
do mercado é a carne negra” – frase popularizada na canção de Elza 
Soares2– e “Parem de nos matar!”, que apontam para a necessidade de 

2 “A Carne” é um single da cantora brasileira Elza Soares, presente em seu álbum 
“Do Cóccix Até o Pescoço”. A canção foi lançada em 22 de abril de 2002.
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se conversar de maneira mais profunda sobre o tema e assim construir 
novos sistemas simbólicos e identidades negras positivas nos espaços 
escolares. Entretanto, já percebemos que com relação aos mecanismos 
de luta e resistência, os(as) estudantes da 2ª série do Ensino Médio 
ao desenvolverem as atividades contidas nesta exposição, deram um 
importante passo, trazendo, por exemplo, novas representações, como 
Silmara Cristina Silva de Moraes3, internalizando a “tia da merenda”, 
assim como poderia ser a “tia da limpeza” (ambas mulheres negras), 
reconhecidas como heroínas.

Mas, é importante salientar a necessidade de refletirmos acerca 
das pessoas negras, nesse caso, as mulheres em condições de excep-
cionalidade, ou seja, que as mulheres negras precisam sempre estar 
provando duas ou três vezes mais que são capazes, ao realizar quais-
quer atividades, como por exemplo, no campo profissional ou em casos 
extremos, como o da “tia da merenda”.

Podemos perceber, de fato, a necessidade de se discutir onde estão 
as mulheres negras e a sua atuação, quando observamos o relato da pro-
fessora Vanessa, ao falar de uma situação vivida por ela no ambiente de 
trabalho:

Uma pessoa chegou à escola e me perguntou se eu era vice-diretora 
e eu disse que não e que a vice-diretora era a Dona Neide e mostrei 
para a pessoa onde ela estava, para que fosse até ela e pessoa me diz: 
“Nossa! Aquela é a vice-diretora? Pensei que fosse a funcionária da 
limpeza!” (Vanessa, branca, sem identificação religiosa, Professora 
Mediadora). 

Com base no relato da professora, percebemos que pelo fato de a 
vice-diretora ser negra, ela foi imediatamente reconhecida como alguém 
que trabalhava em serviço de menor qualificação na unidade escolar. 

3 Silmara ficou conhecida por ser a merendeira que salvou 50 estudantes durante o 
massacre em uma escola de Suzano em março de 2019. 
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Desse modo, observamos o quanto forte é a ideia de pessoas negras esta-
rem relacionadas a trabalhos considerados subalternos e nunca em cargos 
de liderança e comando. Vanessa, por ser uma mulher branca, automati-
camente foi lida como a vice-diretora da escola, enquanto Neide4, que era 
de fato a vice-diretora da escola, foi lida como a funcionária da limpeza.

Nesse sentido, Gonzalez (2018) afirma que ser mulher negra no 
Brasil é ser objeto de tripla discriminação (enquanto raça, classe e sexo) 
e que, de um modo geral as mulheres negras costumam ser vistas pela 
sociedade a partir de dois tipos de qualificação, a doméstica e a mulata. 
Na condição de doméstica, vem a exercer trabalhos como de faxineira, 
servente e cozinheira, por exemplo, por não apresentar ‘’boa aparência’’, 
afinal ela não é branca, sendo assim, passa a desenvolver funções consi-
deradas subalternas e que não estabelecem um contato mais direto com 
o público, como no relato da professora Vanessa, em que verificamos 
que a vice-diretora Neide foi imediatamente associada à doméstica por 
ser uma senhora e negra. 

Por conseguinte, percebemos que se por um lado é desenvol-
vido um trabalho que aponta a importância de figuras como “a tia 
da merenda”, exaltando o trabalho de mulheres negras que saem da 
invisibilidade, por outro lado ainda temos que lidar com pensamentos 
profundamente introjetados em nossa sociedade, em que essas profis-
sionais são vistas como pessoas inferiores, sendo esse o único suposto 
lugar que cabe à elas, não podendo ser, por exemplo, diretoras ou coor-
denadoras pedagógicas.

Ao falar da resistência das mulheres negras, Carneiro (2018) 
afirma que o seu passado de lutas se faz muito presente no “povo de 

4 Durante a pesquisa, a escola passou por algumas alterações no quadro gestor: Rodolfo 
e Neide deixam a vice-direção e Andressa, a coordenação pedagógica. Sendo assim, ao 
final da pesquisa, a vice-direção contará com João e Aline e na coordenação pedagógica, 
teremos Diana e Katia. É importante destacar que todos os nomes que aparecem na pes-
quisa são fictícios, respeitando o sigilo das informações ou das identificações de todos os 
participantes do estudo.
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santo”, termo usado para se referir às pessoas adeptas de religiões de 
matrizes africanas:

Esse passado de luta, determinação e resistência da mulher negra, 
marca profundamente o povo de santo, em especial suas mulhe-
res. E essa mulher passou a ser o próprio símbolo da mulher do 
candomblé, sua autoimagem, ou talvez, o modelo que as leva a en-
frentar as adversidades seja de que ordem for. É isto que faz se 
autodefinirem ainda hoje como “mulheres raçudas, que não têm 
papas na língua, nem medo de nada” (CARNEIRO, 2018, p. 78).

Nessa esteira, Bastos (2009) nos aponta no que diz respeito às 
religiões de matrizes africanas, que o sexo feminino ocupa uma posi-
ção de maior destaque, quando comparada às demais religiões. Quando 
pensamos nas religiões cristãs, tanto católicas como evangélicas, de um 
modo geral, não é permitido às mulheres dirigir a cerimônia de maior 
destaque5. Com isso, é possível compreender que em espaços como os 
terreiros é possível ter uma dimensão da permanência de práticas afri-
canas ancestrais que para cá foram trazidas no contexto do sequestro 
atlântico, que estabelece profundo diálogo com as reflexões apresen-
tadas por Oyèwúmi (2021) onde as mulheres, exerciam importantes 
papéis dentro da sociedade.

A tradição judaico-cristã introduziu a cultura universal em que 
os homens são superiores em toda a sociedade conhecida. Nesse sen-
tido, a professora Deise relata:

Os cargos mais altos da igreja, vamos dizer assim, que nas outras 
igrejas evangélicas são chamados de pastores, na minha igreja tem 
outra nominação, são os anciões, diáconos e cooperadores, sempre 

5 Quando pensamos nas religiões que comumente chamamos de evangélicas, esse 
aspecto das mulheres à frente das principais cerimônias tem alguma variação, pois em 
algumas denominações existe a presença de pastoras, bispas e/ou missionárias. No caso 
da igreja frequentada pela professora entrevistada isso não se aplica. 



275

são exercidos por homens, não existe uma mulher que ocupe esse 
cargo (...) isso é assim desde o início. Aí é claro que não é porque 
nós frequentamos e participamos da igreja que concordamos com 
100%, né? Claro que existe ali uma ou outra discussão entre os 
membros e tal, mas assim discussão, assim de conversa, mas a gente 
mesmo, mas pra mim que trabalho com essa questão de gênero pra 
mim está bom, não queria estar lá, nessa posição, mas enxergo que 
é uma situação machista. (Deise, branca, evangélica, professora de 
Língua Portuguesa e Literatura.) 

A fala da professora Deise assinala o fato de que mesmo 
ela achando se tratar de uma prática machista em sua igreja, onde 
as mulheres não ocupam os cargos mais altos, não existe nenhuma 
reação por parte dela, nem por parte das demais mulheres da comu-
nidade. Ao ser questionada sobre isso, afirma não ter interesse em 
ocupar um cargo mais alto dentro da igreja, mas compreende que 
outra mulher poderia ocupar esse posto. Ainda que a professora tenha 
demonstrado certa compreensão sobre a possibilidade de as mulhe-
res ocuparem alguns postos que são tradicionalmente ocupados por 
homens, tal ideia se sobrepõe a algo imposto pela doutrina religiosa 
de que o papel das mulheres é de servir os homens, sejam eles compa-
nheiros, sacerdotes etc.

Em relação à submissão feminina, o professor Ronaldo, ao falar 
das mulheres japonesas relata que “As mulheres são extremamente sub-
missas ao marido, minha tia é um bom exemplo disso” (Ronaldo, amarelo, 
espírita, Professor de Matemática e Física). Além disso, ele chega a 
dizer que os japoneses são racistas, pois ainda, segundo ele, na cultura 
japonesa (e o professor ainda tem familiares que vivem no Japão) é 
muito forte a ideia de que não haja a mistura de raças, com o intuito de 
se manter a linhagem e a honra da família.

No caso das estudantes, ao falar de sua experiência em religiões 
que não são de matrizes africanas, Jaqueline afirma: “Já fui batizada nos 
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Mórmons6, mas não me adaptei porque era uma religião muito machista, 
onde eles treinavam as mulheres para serem boas donas de casa” ( Jaqueline, 
estudante, preta, candomblecista).

A fala de Jaqueline reforça a ideia anteriormente apresentada 
acerca do papel das mulheres nas religiões de tradição judaico-cristã e 
podemos observar no trecho abaixo:

Mulheres sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois 
o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça 
da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como 
a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo 
sujeitas a seus maridos (EFÉSIOS, 5:22-24).

A partir do excerto citado podemos compreender questões como 
o fato de não haver um questionamento maior por parte da professora 
Deise com relação aos postos dentro da igreja, assim como no que diz 
respeito ao modo como ela se veste, pois compreende-se que a saia e 
os cabelos longos, vestimenta comumente vista por mulheres adeptas 
da religião evangélica, representa essa modéstia, decência e discrição 
próprias do seu grupo religioso. 

Ao trazer sua experiência das religiões de matrizes africanas, 
Stella nos diz: 

Os homens e as mulheres têm cargos parecidos, porém quando se 
é ogã e equede desempenham atividades de alto posto. Eu sou de 
Xangô, por enquanto não tenho cargo, ainda não concluí meu ciclo 
de iyawô, então faço um pouco de tudo” (Stella, estudante, indíge-
na, candomblecista).

6 Os membros d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais popu-
larmente conhecidos como Mórmons, fazem parte de um movimento religioso restau-
racionista iniciado no século XIX nos Estados Unidos e liderado, inicialmente, por Jo-
seph Smith Jr., que é definido pelos seus seguidores como primeiro profeta desta época 
ou, como costuma ser chamado por fiéis, “Profeta da Restauração”. Mais informações 
ver: https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/quem-sao-os-mormons.
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A partir da fala de Stella podemos perceber que as religiões de 
matrizes africanas, de um modo geral, propõem uma equidade entre os 
gêneros, mas como se trata de uma religião cuja centralidade não está 
no masculino, como nas religiões cristãs, mostra-nos o protagonismo 
feminino que tende a reverberar em outros aspectos da vida dessas 
mulheres, como foi apontado por Carneiro (2018).

Silva (2010) afirma que os terreiros são atravessados por relações 
de poder contraditórias, mas que são tendencialmente plurais e dinâ-
micas e que por essas razões se constituem em espaços potencialmente 
democráticos, pois:

Exatamente porque é um espaço de acolhimento, possibilita a 
incorporação do outro, do excluído, do diferente, do discrimina-
do: o pobre, o desempregado/subempregado, a criança, o idoso, o 
homossexual, o negro, a mulher. Vale destacar que mesmo sendo 
um lócus de afirmação da negritude, incorpora também o bran-
co. Logo, os Ilês são territórios com vocação democrática; espaços 
plurais que acolhem, não sem tensões e conflitos, diferentes sujeitos 
sociais: negros/não negros, homens/mulheres/crianças, indivíduos 
de diferentes orientações sexuais e pertencentes a distintas frações 
de classe, inclusive muitos discriminados, como os portadores de 
deficiência e sofrimento mental, que não teriam lugar em outras 
práticas religiosas (SILVA, 2010, p. 131).

É justamente nesse contexto que as mulheres negras perten-
centes às classes mais pauperizadas assumem posições de destaque nas 
religiões de matrizes africanas, o que não vemos em outros segmen-
tos religiosos. Corroborando esse dado, a organização sociorreligiosa 
desses espaços se estrutura a partir de uma lógica matrilinear, o que 
vem a oferecer outra perspectiva de maternagem, que não se relaciona 
com questões de ordem biológica. Silva afirma que foi a partir da atua-
ção das mulheres que se teve a reinvenção da religiosidade africana no 
Brasil, possibilitando a criação daquilo que conhecemos hoje como 
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candomblé, sendo esse protagonismo perpetuado através da sua chefia 
espiritual nas Casas e da sua presença real em toda a hierarquia religiosa 
do templo. Sendo assim, verifica-se que:

As primeiras dirigentes viabilizaram a possibilidade de nos Ilês se 
desenvolverem laços afetivos, bem como de solidariedade econô-
mico-política e étnica, além de ali fornecerem à população afro-
descendente em geral a oportunidade de um espaço de resistência 
e luta contra a escravidão e de busca de solução para diferentes 
problemas. Nesse sentido, esses territórios negros, chefiados ma-
joritariamente por mulheres, podem ser considerados verdadeiros 
quilombos contemporâneos, espaços de preservação do capital 
simbólico étnico da africanidade. A força política dessas sacerdo-
tisas e dos seus terreiros assegurou no Estado Novo o reconheci-
mento do direito ao culto, bem como levou órgãos do Patrimônio 
Histórico Nacional, anos mais tarde, a reconhecer sua importância 
e a tombar várias Casas, como a Casa Branca do Engenho Velho, 
o Ilê Axé Opô Afonjá e o Terreiro do Gantois, na Bahia, dentre 
outros (SILVA, 2010, p. 131-132).

Com efeito, compreendemos que os processos educativos exis-
tentes dentro dos terreiros também dizem respeito a uma espécie de ato 
contra-hegemônico, como aponta hooks (2017), pois a própria existên-
cia do povo de santo representa um importante símbolo de resistência 
e forma de combate às estratégias racistas e sexistas. 

Nesse sentido, a existência de diálogos apresenta-se como uma 
importante ferramenta de educação antirracista e antissexista que leva 
em consideração os saberes e as estratégias de resistências desenvolvi-
das nos terreiros, da qual nos possibilita a compreensão de outros eixos 
civilizatórios para além do europeu, viabilizando o processo de desco-
lonização dos currículos onde é possível vislumbrar outras formas de se 
pensar e construir educação. Mas, como sugere Gomes (2021) trata-se 
de um processo tenso e conflituoso:
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O processo de descolonização das mentes e das práticas como ação 
de combate ao racismo nas sociedades é tenso e conflituoso. A edu-
cação talvez seja o espaço em que essa tensão é mais visível. Há 
apagamentos históricos e epistemológicos presentes nos currículos, 
nas propostas e nas práticas educacionais, tanto na Educação Bási-
ca quanto no Ensino Superior, que só serão superados se o campo 
educacional e a produção científica compreenderem-se como es-
paços que precisam descolonizar-se (GOMES, 2021, p.436-437).

Em conformidade com a autora, é possível compreendermos que 
enquanto as instituições educativas não descolonizarem, efetivamente, 
suas práticas, dificilmente avançaremos em prol de uma sociedade justa 
e igualitária, pois de acordo com o que vimos nos depoimentos presentes 
dentro da comunidade escolar, no que diz respeito às práticas de opres-
são como o racismo, o machismo e a intolerância religiosa, percebemos 
o quanto ainda se faz necessário a discussão qualificada e aprofundada 
sobre a educação das relações étnico-raciais no interior dessas institui-
ções. Além disso, ao longo deste trabalho, perpassamos por uma série 
de estudos sobre as formas de produção de conhecimento das mulheres 
negras, construídos por elas mesmas, nos espaços educativos, trabalhando 
com a lógica de que a ciência ocidental é a única forma de conhecimento 
legítimo e validado que organiza, reproduz e perpetua a colonialidade.

Considerações Finais 

Para pensarmos a produção de conhecimento sobre mulheres 
negras ao longo deste percurso, nos remetemos a problemática do acesso 
à educação, no que diz respeito ao processo de escolarização formal e 
das oportunidades ofertadas a esse grupo específico. Escolarização essa, 
que ao longo da história, foi negada à população negra e, sobretudo, às 
mulheres que ao fazerem parte de uma minoria estigmatizada, tiveram 
seus direitos negligenciados em um processo de desumanização e invisi-
bilização, a partir de uma lógica fundamentada no pensamento ocidental. 
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Esta invisibilização passa a ser profundamente questionada den-
tro do movimento feminista, que com o seu processo de enegrecimento 
nos provoca na busca de construções de novos caminhos de articulação 
política que leve em consideração as suas demandas, salientando que as 
práticas de luta e resistência das mulheres negras está circunscrita no 
movimento histórico-cultural da humanidade. 

Em nossa experiência de pesquisa, ao adentrarmos o espaço escolar, 
percebemos que a presença negra, sobretudo feminina, no corpo docente 
e no quadro gestor era quase inexistente, mesmo assim resistente, no que 
diz respeito ao corpo discente, já que verificamos um número expressivo 
de pessoas desejosos(as) por se verem representados(as) à frente da turma. 

O relato da coordenadora pedagógica nos chama a atenção não só 
para a dificuldade de acesso a esses espaços de gestão e comando quanto 
para a permanência neles. Tanto ela quanto a vice-diretora, que posterior-
mente se desligaram da unidade escolar, ela por decidir dar continuidade 
a sua carreira em uma outra unidade e a vice-diretora em razão de apo-
sentadoria, foram figuras que durante a sua permanência na unidade 
escolar em diversos momentos foram testadas, criticadas e desdenhadas, 
consideradas como inadequadas para ocupar os cargos que ocupavam.

As exposições analisadas trouxeram questões bastantes sensí-
veis para a realidade da unidade escolar pesquisada e também para a 
ocorrência de processos dessa natureza espalhados por outras escolas 
e instituições públicas. Este contexto mostrou-se como um lugar de 
profundas hostilidades, sobretudo, para pretos e pardos tanto para os 
estudantes quanto para os profissionais, que mesmo diante dos silêncios 
provocados pelo racismo, não se calaram, e em alguns momentos os rom-
peram, expondo o problema que inúmeras vezes não se quer enxergar.

Nossas reflexões recaem sobre a necessidade de pensarmos numa 
construção de escola que seja mais plural, na qual se construam ações de 
combate ao racismo e ao sexismo de forma coletiva e não apenas ações 
isoladas realizadas por aqueles/aquelas docentes que apresentem algum 
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tipo de sensibilidade com a temática. Nesse sentido, é fundamental que 
haja a formação continuada do corpo docente e da comunidade escolar 
como um todo, pois pela falta de formação, preparo ou por preconceitos 
neles(as) introjetados, não tem se mobilizado a atuar de forma efetiva 
no combate às situações de racismo e machismo ocorridas no espaço 
da escola. O que percebemos é que essas questões ainda são tratadas 
como algo esporádico, pontual e individual, ainda que nos discursos elas 
sejam reconhecidas como estruturais e estruturantes. 

É notório que o estudo em questão não pretende encerrar o 
debate, tampouco esgotar os elementos que aqui foram apresentados, 
mas demonstra a importância de apresentar uma possibilidade, um 
caminho entre os inúmeros, que essa temática nos propõe, dando ape-
nas um passo nessa encruzilhada de perspectivas.
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12. IMAGEM E REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NOS 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA1

Julia Antas dos Santos

O Brasil se destaca, segundo Gomes (2011), como uma das 
maiores sociedades multirraciais do mundo e abriga um contingente 
significativo de afrodescendentes, devido à diáspora africana, iniciada 
a partir do projeto colonialista europeu, devido à grande demanda por 
trabalho compulsório. Em contraponto ao contingente populacional de 
negras e negros no Brasil, a formação da sociedade brasileira é mar-
cada pelo estigma da sobreposição das raças, e consequentemente das 
culturas- da cultura branca como superior a outras culturas, como as 
culturas indígenas, africanas e afrodescendentes-, que se reproduz hie-
rarquicamente, de forma ressignificada, até os dias de hoje, resultando 
na legitimação das desigualdades no cenário brasileiro ao longo de sua 
história.

O movimento Negro (MN) mediante essas gritantes desigual-
dades passou a atuar efetivamente por meio de lutas sociais, sobretudo 
as de caráter identitário, com o objetivo de problematizar a condição 
da população negra no Brasil; assim como reivindicar novas atuações 
políticas com intuito de superar o racismo e a desigualdade social 
gerada pela estruturação das relações pautadas na hierarquização racial 
(PEREIRA, 2011).

1 Esse trabalho é parte da dissertação de mestrado de SANTOS, Julia Antas dos. 
Sentidos e significados da condição do negro nos livros didáticos de história: um estudo com 
estudantes do ensino médio, defendida no PPGE, Unifesp, Guarulhos/2017
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Com relação às desigualdades experimentadas pela população 
negra no Brasil, outro ponto relevante discutido por Henriques (2002) 
é a relação entre escolaridade e raça, na qual: 

A distribuição da escolaridade entre os negros é significativamente 
pior do que entre os brancos. O peso relativo dos níveis de mais 
baixa escolaridade é maior entre os negros do que entre os brancos 
e, além disso, na medida em que avançamos para níveis superio-
res de escolaridade, os negros perdem posições relativas frente aos 
brancos. (Op. Cit., 2002, p. 35).

Ainda segundo Gomes (2011), é neste cenário de desigualdades 
que a população negra brasileira constrói sua identidade, dentre a ideia 
de pertencimento a um contexto adverso ao de não reconhecimento dos 
seus direitos e da sua condição de humanidade, já que pelo estigma colo-
nial presente na realidade brasileira, ressignificado historicamente, os 
cidadãos negros sempre foram, assim como ainda são, associados muitas 
vezes a instituição do escravismo e do colonialismo; fato este que marca 
o processo de construção identitária, deficiente de referenciais, dos 
negros ao longo da história do Brasil. Como toda identidade, a identi-
dade da população negra é uma construção pessoal e social, assim como 
é elaborada individualmente e socialmente de forma diversa. No Brasil, 
a tarefa de construção da identidade é complexificada, já que há a articu-
lação entre classe, gênero e raça, o que estabelece a vigência do “racismo 
assimilacionista”2, o que estimula a crescente desigualdade social.

O MN ao buscar mecanismos de superação do racismo ao longo 
da história do Brasil encontrou, através da luta pelos direitos educacio-

2 Ver em Guimarães (2005. p. 59): o racismo no Brasil é um “racismo assimilacio-
nista”: o racismo se manifesta por assimilação a outras condições, através de raciocínios 
classistas, e não apenas a condição de inferioridade da raça, que no caso do Brasil se as-
sume através da cor. “O racismo se perpetua por meio de restrições fatuais da cidadania, 
por meio da imposição de distâncias sociais criadas por diferenças enormes de renda de 
educação, por meio de desigualdades sociais que separam brancos de negros, ricos de 
pobres, nordestinos de sulistas”.



285

nais da população Negra, um meio de questionar os valores propagados 
na sociedade brasileira, acerca da sua condição histórica. Além de levan-
tar a bandeira em prol da educação sistemática da população negra, o 
MN também agiu na organização e na publicação de jornais, nas pri-
meiras décadas do século XX, que assumira não só um papel educativo, 
ao recuperar e valorizar a cultura africana e afrodescendente, mas tam-
bém político, ao instigar a conscientização da população negra sobre 
os seus direitos, assim como, visava a luta pela educação da população 
negra como meio de ascensão e integração social (GOMES, 2012).

A lei 10.639 assinada em 2003 foi uma demanda e uma das 
grandes conquistas do MN, já que torna obrigatório no currículo oficial 
da Rede de Ensino a temática da História e Cultura Afro-brasileira. 
Essa política pública foi um passo importante para o início do processo 
de desconstrução de estereótipos e visões discriminatórias presentes 
em imagens e textos de diversos livros didáticos3, contribuindo, assim, 
para o combate ao racismo no espaço escolar e, consequentemente, na 
sociedade brasileira, por meio da valorização positiva da identidade da 
população negra.

No entanto, anos após a vigência da lei, o que se presencia ainda 
na realidade escolar brasileira, segundo pesquisas acadêmicas realizadas 
no aniversário de dez anos da lei, as intencionalidades dela ainda não 
são atingidas por completo. As proposições da Lei 10.639/03, alterada 
em 2008 pela Lei 11.645, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indí-
gena” ainda não são cumpridas. Ao propor a valorização da identidade, 
da memória e da cultura da população negra e indígena no Brasil, entra 

3 Ver em Romanatto (2009): A produção do Livro Didático acompanhou o desen-
volvimento do processo de escolarização do Brasil. Se na primeira metade do século 
XIX os conteúdos escolares, assim como, as metodologias de ensino provinham es-
sencialmente do ofício do professor, nas décadas seguintes, com a democratização do 
ensino e a produção dos conteúdos escolares os princípios metodológicos passaram a 
ser veiculados principalmente pelos Livros Didáticos.
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em confronto com o imaginário racial presente na estrutura e no fun-
cionamento da educação brasileira, tais como o mito da democracia 
racial4, o racismo ambíguo – “racismo assimilacionista” -, a ideologia do 
branqueamento5 e a naturalização das desigualdades raciais (GOMES, 
2011). Desse modo: 

Apesar dos avanços como a Lei Nº 10.639/03 e o Parecer CNE/
CP 03/04, ainda apresentam a limitação da história do povo negro 
associado à escravidão, humilhação e sofrimento. E quando avança, 
no que diz respeito à resistência negra, demonstra um processo de 
dominação do qual os negros não foram capazes de romper, justi-
ficando as desigualdades e discriminações sofridas pelo povo negro 
até os dias atuais. Ao abordar as contribuições históricas, sociais 
e culturais desse povo, trata-a de forma folclórica e estereotipada 
(SANTOS, 2013, p. 8).

No bojo das discussões sobre raça e educação, a dissertação na 
qual esse capítulo se baseia, se centrou em investigar quais os sentidos 
e os significados construídos por estudantes, acerca do lugar da popula-
ção negra nos livros didáticos de História. A pesquisa de mestrado foi 
concluída em 2017, catorze anos após a promulgação da Lei 10.639/03, 
e a principal motivação para a sua realização foi compreender não só 
o papel dos livros didáticos no processo de ensino-aprendizagem na 

4 Ver em Santos (2017): O mito da democracia racial, antes de ser uma falsa cons-
ciência, é um conjunto de valores que tem efeitos concretos nas práticas dos indivíduos. 
Este ideário se beneficiou da política de branqueamento e encontrou em Gilberto Freyre 
seu maior representante. A partir dos anos 1930, o sociólogo e historiador produziu a 
apologia das virtudes da miscigenação. No entanto, o delineamento do mito foi dado 
pelos leitores de Casa Grande e Senzala (1933) que interpretaram os estudos sobre 
mestiçagem e deslocaram a discussão de raça para o âmbito cultural. O mito, portanto, 
não pode ser interpretado apenas como ilusão, pois em grande medida fora e ainda é 
uma ideologia importante a ser combatida, a fim de diminuir e coibir preconceitos.

5 Ver em Santos (2017): o Ideal de Branqueamento foi uma série de práticas de 
governo nos pós abolição, na qual era incentivado o branqueamento da população bra-
sileira, por se acreditar que a miscigenação melhoraria a sociedade, com a absorção do 
elemento negro na construção societária do Brasil.
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Educação básica, mas de que maneira essas ferramentas pedagógi-
cas- os livros didáticos de história principalmente- contribuem para a 
formação da identidade dos estudantes, sobretudo àqueles que se auto-
denominam/ identificam como negras e negros.

A área da história da educação passou a considerar novas fontes 
históricas para além das fontes escritas, consideradas fontes essenciais 
por muito tempo na produção do conhecimento acerca das transfor-
mações do mundo escolar e seus sujeitos. A partir das contribuições da 
nova história cultural e suas inovações metodológicas, a cultura mate-
rial do ambiente escolar passou a ser explorado como fonte primária 
de investigação, e dessa maneira novas visões sobre o cotidiano escolar 
foram desvendadas. 

A história cultural do livro permite uma pluralidade de aborda-
gens, porque, além do autor e do editor, a figura do leitor também é 
determinante para atribuir sentidos ao livro. Além disso, veicula e inculca 
discursos que buscam relatar conhecimentos considerados úteis, valores 
morais, valores básicos que tendem instruir o leitor, conhecimento estes, 
que vão muito além da simples prática de transmissão de ciência. 

Os usos e sentidos atribuídos aos livros didáticos são os mais 
variados possíveis e devido a isso, são tão frutíferas as pesquisas reali-
zadas sobre esses materiais didáticos. Segundo Ferraro (2011, p.171) os 
propósitos que a eles atribuímos são os mais variados: desde a obtenção 
de conhecimentos e informações até a mera utilização de figuras para 
um trabalho escolar”. Para muitos educadores e estudantes pode ser 
uma das únicas fontes de pesquisa, como aponta Santos: 

Compreendemos que o Livro Didático é um dos elementos cen-
trais do trabalho docente, como também, algumas vezes o único 
meio de acesso ao conhecimento e mediação entre ensino e apren-
dizagem, por parte dos educandos e dos docentes, que neles bus-
cam apoio e consolidação do conhecimento transmitido em salas 
de aula (SANTOS, 2013, p.7-8).
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Mediante o exposto acima, há um dado relevante a se apon-
tar: a cada ano o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE)6 adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada 
etapa de ensino, repõe e complementa os livros reutilizáveis para outras 
etapas, sendo assim, o programa tende a atender à exigência de toda a 
rede de ensino e proporcionar a todos os estudantes o uso dos livros 
didáticos. No entanto, não foi essa a realidade encontrada na escola 
estadual em que a coleta de dados para essa pesquisa foi realizada. Os 
estudantes abordados não tinham tido contato com os livros de histó-
ria ao longo do ano de 2016 e teceram críticas àquela realidade, já que 
muitos alegaram que os livros seriam importantes fontes de pesquisas 
em sua vida escolar e pessoal, como relata o estudante: 

Nós não costumamos usar o livro na escola não sei o motivo na 
minha opinião isso é errado. Todos os adolescente e crianças nas 
rede pública, devem usar o livros para aprendizagem. Contribuir pra 
várias informações como história antiga e tal por que muitas pes-
soas não possuem internet em casa. Isso tem que mudar em relação 
a raça e a livros (Gustavo, pardo, escola pública).

Esses estudantes tiveram um primeiro contato com o seu mate-
rial didático História (selecionado pela instituição) quando lhes foram 
apresentados o procedimento metodológico desta pesquisa, dessa 
maneira, despertou neles questionamentos sobre os motivos da ausên-
cia dos livros em sala de aula, assim como, o quanto o livro poderia e 
pode os auxiliarem nos estudos.

Buscou-se uma resposta ao problema apresentado, mas não 
houveram respostas concretas. As explicações foram várias e variaram 
desde: a falta de material que atendesse a todo público dos segundos 
anos do médio, até explicações como, foi escolha do professor não ado-
tar o livro didático como material de apoio dentro de sala de aula. Cabe, 

6 Ver em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico, acessado em 
14/01/2022, às 11:52
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porém, acrescentar uma informação essencial: esses estudantes ficaram 
sem aulas de história por alguns meses por falta de professor, inclu-
sive de professor substituto. Dessa maneira é relevante atentar para o 
os problemas encontrados no ensino público brasileiro que incluem, a 
falta de professores e a escassez de materiais didáticos, denunciando as 
precárias condições existentes nas escolas públicas para a concretiza-
ção de um bom processo de ensino-aprendizagem. Possivelmente, por 
meio da pesquisa realizada os estudantes tiveram a dimensão do direito 
negado a eles na realidade educacional em que estavam inseridos. 

Para Choppin (2004) o livro didático é bastante complexo, pois 
pode assumir diferentes funções, dependendo das condições em que é 
produzido e utilizado, além de ter um papel de instrumento de controle 
de ensino pelos agentes de poder. Segundo Bittencourt (2004) o livro 
se caracteriza como um suporte de conhecimento escolar, assim como 
um suporte de métodos pedagógicos e também uma mercadoria. Dessa 
maneira, é relevante levar em consideração todas as vertentes de pes-
quisas, a fim de realizar uma análise sobre o material pedagógico: 

As pesquisas e reflexões sobre o livro didático permitem aprendê-lo 
em sua complexidade. Apesar de ser um objeto bastante familiar e 
de fácil identificação, é praticamente impossível defini-lo. Pode-
-se constatar que o livro didático assume ou pode assumir funções 
diferentes, dependendo das condições, do lugar e do momento em 
que é produzido e utilizado nas diferentes situações escolares. Por 
ser um objeto de ‘múltiplas facetas’, o livro didático é pesquisado 
enquanto produto cultural; como mercadoria, ligado ao mundo 
editorial e dentro da lógica capitalista; como suporte de conheci-
mentos e de métodos de ensino de diversas disciplinas e matérias 
escolares; e, ainda, como veículos de valores, ideológicos e culturais 
(BITTENCOURT, 2004, p. 471).

Nessa perspectiva, os livros didáticos podem se constituir ele-
mentos determinantes na organização metodológica do ensino e 
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aprendizagem nas escolas. Esses, por sua vez, também refletem as ideo-
logias dominantes e o patriarcalismo, ao se referir e designar à cultura 
afrodescendente de maneira superficial e simplória; fato que acarreta a 
uma má assimilação, por parte de um estudante negro, da dimensão da 
sua história. Este processo de assimilação de dimensões históricas ocorre 
principalmente na disciplina de História, pois ela aborda a relação de 
fatos históricos empreendidos por atores sociais, e respalda assim a edu-
cação das relações étnico-raciais. Para Miranda e Luca (2004, p. 134): 

Os livros didáticos de História se apresentam, até pelo seu enorme 
grau de difusão, potencializado pela distribuição gratuita aos estudan-
tes de escola pública de todo o país, como uma das mais importantes 
formas de currículo semi-elaborado, que nasce a partir de distintas 
visões e recortes acerca da cultura. Carregam consigo, portanto, múl-
tiplas possibilidades de organização dessa relação entre o que é, o que 
pode ser e o que deveria ser aprendido em relação à disciplina.

Há atualmente, por um lado, à disposição do professor e dos estu-
dantes, uma diversidade de fontes de informações disponíveis acerca 
das relações étnico-raciais. Por outro lado, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s) (Brasil, 1997), tanto do Ensino Fundamental, assim 
como do Ensino Médio7, recomendam que o professor utilize, além 
do livro didático, materiais diversificados (jornais, revistas, computa-
dores, filmes, entre outros), como fonte de informação e de pesquisa. 
No entanto, na realidade da maioria das escolas brasileiras, o Livro 
Didático ainda se constitui como o principal instrumento de apoio dos 
professores, bem como uma importante fonte de estudo e pesquisa para 
os estudantes. Assim, faz-se necessário que educadores estejam prepa-
rados para escolher adequadamente o Livro a ser trabalhado em suas 

7 Ver em: Parâmetros Curriculares Nacionais- Ensino Médio, 2000: http://
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/baseslegais.pdf./ Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Básica: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=13448&Itemid=.
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aulas, já que ele auxilia no processo de aprendizagem dos estudantes, 
e através de sua utilização com uma visão crítica, é possível incentivar 
a desconstrução de ideologias dominantes, “(...) trata-se de superar a 
lacuna histórica sobre a ação da população negra na História do Brasil, 
ainda presente nos livros didáticos, nos currículos e nos programas dos 
cursos de formação inicial e continuada de professores de nosso país” 
(SANTOS, 2013, p. 10). 

Gomes (2010) assinala que é salutar que os educadores possam 
fazer uso do Livro Didático com criticidade. Desse modo, o material 
pode ter o poder de transformar ou de desenvolver o senso crítico dos 
estudantes em sua prática educativa diária. Senso crítico, este, que tem 
por elementar a análise da questão das desigualdades, social e racial, 
em consonância com a tentativa de evidenciar se os manuais, após a 
promulgação da lei 10.639/03, reverberam ainda uma abordagem con-
teudista e superficial da representação do negro na História do Brasil. 
Nesse sentido, o pano de fundo da análise é referente ao processo de 
inserção da identidade negra a concepção escravocrata do colonialismo 
brasileiro embasadas nas teorias do mito da democracia racial, na ideo-
logia do branqueamento, entre outras, contribuindo, portanto, para 
negligenciar a discriminação contra a população negra.

Nessa direção, a pesquisa de mestrado, de caráter qualitativa, 
tomou o livro didático como objeto de estudo. Embasada nos referenciais 
do Materialismo Histórico Dialético compreendeu-se que a perspectiva 
da crítica materialista, de constituição dos sistemas de produção, possi-
bilitou dar um salto na compreensão sobre a da formação das relações 
sociais do povo brasileiro, assim como se organiza o processo educa-
cional, que foi edificado a partir da hierarquização das raças, e ainda 
reflete as relações hierarquizadas, contribui para a manutenção de uma 
sociedade marcada por desigualdades e acima de tudo, racista. Desse 
modo, a partir do entendimento de que esses materiais didáticos ainda 
se constituíam como uma das principais ferramentas didáticas nas salas 
de aulas no momento da realização da pesquisa, a investigação empírica 
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se fez em dois momentos: primeiramente, o levantamento bibliográfico 
acerca da temática em questão; posteriormente a análise das produ-
ções escritas de estudantes do ensino médio acerca do livro didático, de 
escolas selecionadas para a realização da pesquisa.

É de grande relevância considerar que a escola é o espaço em que 
as lutas sociais se materializam, e neste espaço é possível empreender 
a formação social e a consciência crítica de seus educandos8. Por essa 
razão, a escola possui um papel importante a cumprir ao promover o 
debate acerca das diferenças, que são construções sociais, culturais, polí-
ticas e identitárias, e constantemente ressignificadas ao longo do tempo 
histórico. Por sua vez, uma das formas de interferir pedagogicamente 
na construção de uma pedagogia da diversidade é por meio das polí-
ticas públicas, já que garantir o direito à educação que reflita sobre as 
relações étnico-raciais é possibilitar aos estudantes um conhecimento 
voltado para a história da cultura africana e dos afrodescendentes.

Os livros didáticos, assim como a figura do professor, são essen-
ciais para a formação do aluno. À vista disso, questionou-se em que 
medida os livros didáticos podem influenciar no desenvolvimento 
do senso crítico dos alunos, tendo como base a análise de temas que 
privilegiam as desigualdades social e racial. Outra indagação feita diz 
respeito ao impacto da promulgação da lei 10.639/03, nas formas de 
abordagem, nos conteúdos e na representação do negro nos livros didá-
ticos de História do Brasil, pois como afirma Munanga (2005): 

Ao veicular estereótipos que expandem uma representação negativa 
do negro e uma representação positiva do branco, o livro didático 
está expandindo a ideologia do branqueamento, que se alimenta das 
ideologias, das teorias e estereótipos de inferioridade/superioridade 

8  Ver em Santos (2010): A escola de modo geral, muitas vezes não reflete a cultura 
dos alunos, o contexto no qual eles estão inseridos, o modo como organizam e cons-
troem a vida. Nesse sentido, a pauperização do trabalho docente pode contribuir para a 
minimização ou invisibilidade do trabalho com as diversidades presentes no ambiente 
escolar.
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raciais, que se conjugam com a não legitimação pelo Estado, dos 
processos civilizatórios indígena e africano, entre outros, constituin-
tes da identidade cultural da nação” (MUNANGA, 2005, p. 23).

Mesmo com os diferentes recursos didáticos e tecnológicos dis-
ponibilizados atualmente, o Livro Didático ainda reproduz a ideologia 
dominante de vulgarização do conhecimento ao reproduzir conteúdo 
que ratificam a discriminação contra os grupos raciais e etnias que não 
se enquadram ao arquétipo padrão da sociedade ocidental (branco, 
heterossexual, cristão, europeu).

Em posse desse balanço que apresenta os pressupostos de partida 
dessa pesquisa, o referencial teórico que permeou a investigação será 
apresentado a seguir. Já a metodologia utilizada para a realização da 
pesquisa, e para a efetivação da coleta de dados, assim como a análise 
e discussão dos dados coletados a partir do aporte do referencial teó-
rico, será exposta na última parte do capítulo, seguido das considerações 
finais e Referências.

Contribuições da teoria histórico-cultural para a análise do fenô-
meno estudado

Baseando-se então na perspectiva materialista Histórico-Dia-
lética, o referencial teórico que guiou a concepção da dissertação é a 
Teoria histórico cultural concebida pelo psicólogo Bielo-russo Levi 
Vygotsky e seus colaboradores. Tal perspectiva teórica, tem colaborado 
com a psicologia, assim como com a educação, na medida em que traz 
importantes reflexões sobre a formação das características psicológicas 
do homem e as relações entre este e a sociedade, contribuindo assim, 
com um modo diferenciado de se compreender a formação do sujeito 
numa relação de constante dinamicidade com o social. 

A teoria histórico-cultural contribui, assim, para a compreensão 
do desenvolvimento humano ligado ao processo de transformação do 
contexto social. Nessa perspectiva, o desenvolvimento e a aprendizagem 
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do ser humano são entendidos por intermédio da perspectiva histórico-
-cultural, como um processo de interação dialética entre o humano e 
o meio social e cultural em que esse sujeito se insere. Desse modo, 
Vygotsky (1991) aponta que as relações sociais sofrem um processo de 
internalização pelo sujeito que as vivencia, a partir da mediação com 
outros sujeitos, de instrumentos e símbolos, de modos culturais e de 
formas de pensar e de agir. Tendo como base este enfoque, buscou-se 
neste trabalho compreender, a partir do processo de formação da socie-
dade brasileira e, consequentemente, da fundamentação das relações 
sociais desiguais no Brasil, como as escolas investigadas e os materiais 
didáticos adotados para elas, direcionado ao Ensino médio, tem tratado 
as relações étnico-raciais.

Outro aspecto essencial da Psicologia Histórico-cultural, é a 
forma como o indivíduo se relaciona com o este meio social, isto é, os 
sentidos e significados que são construídos por cada sujeito por meio da 
interação com a sociedade. 

É a partir da afirmação “as funções mentais são relações sociais 
internalizadas” (SMOLKA, 2000, p. 30) que é viável iniciar a explicação 
acerca dos sentidos e significados que o sujeito pode construir acerca 
de sua realidade social, que são muitas. Por meio do mapeamento das 
definições do conceito de apropriação, Smolka (2000) delineia a forma 
como as relações sociais são internalizadas segundo as percepções teó-
ricas da perspectiva histórico-cultural, dessa forma, a autora apresenta 
que essas relações sociais são apropriações do mundo externo por meio 
da interação com ele e da ação mediada por um instrumento, a lin-
guagem, que transforma, concomitantemente, a sociedade e o sujeito, 
criando diversos significados e sentidos diferentes de acordo com cada 
contexto da realidade social dos sujeitos.

Segundo Barros; Paula; Pascual & Ximenes (2009), o “sen-
tido” para Vygotsky deve ser compreendido como algo produzido nas 
práticas sociais por intermédio da articulação dialética da história de 
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constituição da psique com a experiência humana individual atual. Há, 
portanto, nessa relação a possibilidade de múltiplas linguagens e uma 
diversidade de produções de sentidos. Nessas construções há também 
a integração de aspectos humanos tais como a afetividade e a cognição, 
assim como de processos que podem ser apenas individuais ou, aqueles 
construídos pela coletividade. 

Podemos dizer que o “sentido” possui um caráter simbólico, uma 
vez que é construído pelo sujeito em contextos diversos em sua relação 
com o mundo exterior. O discurso social possibilita uma multiplicidade 
de sentidos para o sujeito que se constitui a partir desse social em inte-
ração com meio. Não há estabilidade nos “sentidos”. Eles são elaborações 
inconstantes e em movimento que se alteram e se modificam em deter-
minado grupo social. “O sentido é, portanto, aquele instante, não tem 
a estabilidade de um significado, pois mudará sempre que mudarem os 
interlocutores, os eventos. Têm caráter provisório e é revisitado e torna-se 
novo sentido em situações novas.” (COSTAS; FERREIRA, 2011, p. 216). 

A forma como uma pessoa constrói um sentido sobre determi-
nado assunto estudado será muito diferente da maneira de outra pessoa. 
Numa sala de aula, alunos brancos e negros constroem sentindo de 
formas diferenciadas, já que a maneira como esses estudantes se iden-
tificam com determinados assuntos também são diferentes. Mediante 
a propagação de uma cultura assentada em valores ocidentais, hete-
rossexuais e patriarcais, estudantes que destoam dessas características 
físicas, sociais, cultuais e valorativas, provavelmente construirão senti-
dos diversos aos dos estudantes brancos, sentidos esses que legitimam a 
desigualdade racial e os pré-conceitos concebidos acerca daqueles que 
se identificam como negros e negras.

De acordo com Asbahr (2014) o que diferencia o sentido do sig-
nificado para Vygotsky, é que este primeiro é mais amplo e instável que 
o significado. Pensando, por exemplo, no caso de jovens negros e negras 
que estudam a história da África e das contribuições desses africanos 
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para cultura brasileira de forma estigmatizada, os sentidos que serão pro-
duzidos para esses estudantes provavelmente refletirão as cicatrizes e os 
estereótipos que marcam a história da população negra no Brasil e con-
tribuirá, possivelmente, para a não identificação desses jovens com a sua 
ancestralidade. O conceito de significado, assim, se entende como algo 
mais estável, se caracterizando como a generalização das ações do homem. 

[...] o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, 
que tem várias zonas de estabilidade variadas. Já o significado é ape-
nas uma dessas zonas dos sentidos que a palavra adquire no contexto 
de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e 
exata. Como se sabe, em contextos diferentes, a palavra muda facil-
mente de sentido. O significado, ao contrário, é um ponto imóvel e 
imutável que permanece estável em todas as mudanças de sentido da 
palavra em diferentes contextos. (VIGOTSKI, 2009, p.465)

Desse modo, de que maneira o estudante atribui sentido ao 
mundo repleto de significados? Voltemos então ao conceito de apro-
priação e seus processos de internalização do mundo externo. 

O conceito de apropriação- compreendido como tornar pró-
prio- se realiza por meio da internalização do mundo externo, como 
incorporação da cultura externa para o meio interno do indivíduo. A 
apropriação se modifica por intermédio de uma relação dialética, já 
que é necessário compreender o conceito, a ser apropriado, a partir da 
relação do signo e da ação, da linguagem e de sua significação, e da pro-
dução de sentidos e significados. Essa nova perspectiva que o conceito 
de apropriação ganha, adquire diferentes valores, diferentes significa-
dos, pois o “tornar próprio implica ‘fazer e usar instrumentos’ numa 
transformação recíproca de sujeitos e objetos, constituindo modos par-
ticulares de trabalhar/ produzir” (Op. Cit, p. 28). 

Dessa forma, para a compreensão do conceito de apropriação 
relacionado ao problema da significação, requer o conhecimento dos 
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signos, da linguagem e dos instrumentos, que realizam a mediação 
da sociedade e do sujeito. De acordo com Vygotsky (1991, p.41), “a 
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 
desenvolvidas constitui aspectos da psicologia humana; é a base do salto 
qualitativo da psicologia animal para a psicologia humana”. 

Segundo Smolka (2000, p.31) “todas as ações adquirem múlti-
plos significados, múltiplos sentidos e tornam-se práticas significativas, 
dependendo das posições e dos modos de participação dos sujeitos nas 
relações”. À vista disso, entende-se que não há uma única maneira de se 
apropriar o mundo, isto é, não há apenas um único modelo de se enxergar 
e de se relacionar com a realidade externa, mas há sim uma variedade 
muito abrangente de sentidos e significados, construídas pela interação, 
através dos signos, de acordo com diferentes realidades culturais. 

Quando se desenvolve um determinado modo de pensar, imposto 
pelas relações de poder dentro da sociedade, que vai sendo coletiva-
mente difundido e apropriado, evitando pensamentos e modos de agir 
que fogem à regra, pode-se cooperar para a exclusão destes que não 
se enquadram no paradigma pressuposto. Para Bock (2009) a socie-
dade ao desenvolver apenas uma forma de se analisar e de se relacionar 
com o mundo, que se aparta da realidade social e cultural ao longo da 
história, não produz uma psicologia que contribua para denunciar as 
contradições humanas, mas constrói uma ideologia, que é “assim, uma 
representação ilusório” (Op. Cit., p. 24) do real e legitima as domina-
ções de classe e as desigualdades sociais existentes. 

Assim sendo, as contribuições da Psicologia histórico-cultural 
propiciam mecanismos que possibilitam romper com uma sociedade 
que naturaliza a normalidade em padrões pré-definidos e que se tor-
nam fonte de desigualdade e justificativa para estas que são do âmbito 
social: “No que é natural não cabe interferência do homem; cabe regis-
trar e diferenciar. Assim, as diferenças entre os homens, tomadas como 
naturais, tornaram-se fonte ou justificativa das desigualdades sociais” 
(Op. cit., p.28). É nessa perspectiva que se interpreta a desigualdade 
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social existente na realidade brasileira e que legitima a reação exclu-
dente em relação à população negra, no tocante a contribuição das suas 
manifestações culturais para a formação do Brasil.

Após apresentados os princípios metodológicos fundado por 
Vygostsky (1991) e a teoria histórico-cultural, resta apenas utiliza-se 
deles a fim de compreender quais são os sentidos e os significados apro-
priados pelos estudantes acerca dos livros didáticos de história, que são 
instrumentos de mediação e saber, e sobre o lugar da população negra 
neste material didático. Dessa maneira podemos compreender de que 
forma as relações sociais são estabelecidas, inclusive para refletir sobre 
o problema da formação cultural brasileira, que estigmatiza a participa-
ção e a contribuição da população negra ao longo da História do país, 
e da construção de relações sociais desiguais, que legitimam posturas 
discriminadas para com negros e negras ao longo da história do país, 
resvalando na educação de nossas crianças e jovens de escolas públicas 
e privadas, já que a escola tem papel fundamental no desenvolvimento 
dos estudantes, segundo Asbahr (2011, p. 42) a escola: 

Na medida em que cria condições para que [os estudantes] se apro-
priem dos conhecimentos acumulados pela humanidade através de 
mediações culturais planejadas e intencionais. Cabe à educação 
escolar ampliar o desenvolvimento do estudante, ou seja, a escola, 
a partir da organização adequada do ensino, pode produzir desen-
volvimento. Segundo Vigotsky, “o único bom ensino é o que se 
adianta ao desenvolvimento” (1988ª, p. 114) 

A seguir serão demonstrados os procedimentos metodológicos 
utilizados para a coleta dos dados para a realização da pesquisa.

Metodologia e análise dos dados

A fim de compreender os sentidos e significados construídos 
por estudantes acerca do uso dos livros didáticos e da representação da 
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população negra nesses materiais, para além de uma análise quantita-
tiva dos dados, reconheceu-se a necessidade de uma investigação que 
se adaptasse ao ambiente escolar e que os sujeitos investigados pudes-
sem ser abordados por meio de instrumentos metodológicos capazes 
de trazer dados objetivos e subjetivos de um cotidiano concreto. Neste 
sentido a investigação qualitativa foi adotada para fundamentar a pes-
quisa, visto que por meio desta metodologia havia a possibilidade de se 
estabelecer estratégias e procedimentos que permitiram levar em con-
sideração as experiências e as visões de mundo dos sujeitos sociais, para 
além de uma análise quantitativa.

No caso deste estudo, o instrumento de coleta de dados foi pen-
sado a partir do objetivo da pesquisa e da possibilidade da realização de 
um trabalho junto aos estudantes que fosse mais promissor na obtenção 
das informações necessárias para a compreensão do fenômeno estudado. 

As duas instituições escolares selecionadas para integrar a pes-
quisa foram elencadas mediante alguns fundamentos. Os critérios 
escolhidos para a seleção das escolas foram: 

• ∙ Duas escolas, uma instituição pública e uma privada para que 
houvesse dados possíveis de serem comparados, com ofertas 
de serviços diferentes, e o atendimento de públicos diferentes;

• ∙ As instituições deveriam se localizar na mesma região de São 
Paulo, no mesmo bairro ou em bairros próximos; 

• ∙ Instituições que atendessem alunos do Ensino Médio. 

Nessa direção, após a autorização dos responsáveis dos jovens 
para a participação da pesquisa9, a obtenção dos dados se deu a partir 
da realização de produções escritas por eles, mediante a duas perguntas 
que chamamos de perguntas geradoras, para isso, foram realizadas duas 
etapas, que aconteceram em um período de uma hora (uma aula de 
História), com períodos pré-estabelecidos para cada momento: 

9 Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa com seres humanos 
da Unifesp e seguiu todo o protocolo legal para investigações dessa natureza.
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• ∙ 10 minutos para a inserção do tema da pesquisa, nos quais 
foram apresentados elementos introdutórios, a fim de veicular 
aos estudantes elementos disparadores que contribuíram para 
a produção textual que viria como proposta seguinte, por meio 
da apresentação de: um texto retirado dos Livros Didáticos de 
História10 escolhidos, assim como elementos iconográficos que 
representam a população negra no Brasil colônia e um vídeo 
que exibe alguns apontamentos sobre a questão racial;

• ∙ 50 minutos para a realização da produção escrita pelos estu-
dantes a partir das perguntas geradoras: 1- Mediante a tudo 
o que foi exposto, qual o papel do livro didático no processo 
de aprendizagem de vocês estudantes? 2- O livro didático de 
história contribui para a qual forma de representação do Negro 
e para o debate da desigualdade racial no Brasil?

Partindo dessas questões, objetivou-se alcançar não somente o 
que os estudantes pensavam e expressaram acerca da temática apre-
sentada, mas também como eles pensam e por que pensam (GOMES, 
2003). Nesse sentindo, optou-se por colocar na busca dos dados empí-
ricos, questões que pudessem responder à pergunta central da pesquisa: 
quais os sentidos e os significados construídos por estudantes do 
segundo ano do Ensino Médio, acerca do lugar do Negro no Livro 
didático de História.

Os textos foram produzidos por aqueles alunos que se dispu-
seram a participar da dinâmica. Apesar de não haver a totalidade dos 
estudantes participando da produção textual, todos que estavam pre-
sentes nas salas de aulas selecionadas presenciaram a leitura dos textos 
previamente escolhidos, assim como assistiram ao vídeo definido.

10 Foram selecionados os Livros didáticos de História utilizados nas escolas pesquisa-
das, dos quais foram selecionados os elementos introdutórios. Livro 1- “Por dentro da 
História” – Utilizado pela escola particular; Livro 2- “História” – Utilizado pela escola 
pública.
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Ao todo foram 59 estudantes que integraram a pesquisa e par-
ticiparam da obtenção dos dados. Entretanto, em um montante total 
das quatro salas de segundo ano do Ensino Médio que fizeram parte 
do processo de coleta dos dados, havia 113 estudantes, sendo que no 
dia em que foi realizado o procedimento estavam ausentes 36 estu-
dantes. Por meio da leitura dos dados, pode-se levar em consideração 
que houve uma aderência à pesquisa de um pouco mais da metade dos 
estudantes. Em relação ao número de ausentes verificou-se que houve 
um número pequeno de ausentes, quando analisado no conjunto de 
todos os participantes. No entanto, foi relevante notar que quando ana-
lisado os números de estudantes ausentes nas duas escolas, de maneira 
isolada, percebeu-se que há uma grande desproporção entre as duas 
instituições, já que as taxas de ausência dos alunos é essencialmente alta 
na instituição pública, o que nos levou a pensar sobre as condições de 
ensino dessa escola, inferindo que possivelmente não atrai a presença 
desses estudantes, assim como, nos levou a refletir sobre as condições 
pessoais desses jovens que se ausentam tanto das aulas.

Levando em consideração a autodeclaração de cor em relação ao 
total de pesquisados e o pertencimento de cor, segundo as auto decla-
rações possuímos a seguinte situação: dentre os 59 estudantes, 5 se 
declararam pretos; 20 se declararam pardos; 1 se autodeclarou indígena 
e 2 amarelos e 21 se declararam brancos.

O momento de análise dos dados requereu a elaboração de uma 
metodologia a fim de compreender e organizar o emaranhado de infor-
mações sobre o fenômeno estudado. Essa atividade se expôs por meio 
de um exercício de seleção, categorização e interpretação constante, que 
consiste em desnudar o oculto por detrás dos elementos de reflexão, no 
caso as produções textuais dos estudantes (ALMEIDA, 2004, p.63).

A análise de dados é entendida como um processo, considerando 
que a compreensão do fenômeno vai se modificando com o desenvol-
vimento da pesquisa. Assim sendo, o processo de análise seguiu este 
movimento, a fim de compreender sempre o todo e a sua interconexão 



302

com as partes. Após eleitas as categorias de análise, que entendemos fazer 
parte de um sentido do todo no fenômeno investigado, procuramos dis-
cuti-las a partir do referencial teórico da Psicologia Histórico-Cultural. 

Segundo as formulações da teoria histórico-cultural, os conceitos 
de “sentido” e de “significado” possuem particularidades específicas que 
os diferenciam. Para o enfoque histórico-cultural o significado é elabo-
rado a partir da relação entre o homem e o mundo social, mediado por 
signos e instrumentos. Nessa perspectiva não podemos desconsiderar 
que a cada interação do indivíduo com o meio, este vai modificando 
suas percepções sobre o mundo em que vive e interage, dessa maneira 
atribuindo novos sentidos acerca da sua realidade cultural, econômica e 
política, assim como, das suas relações sociais. Desse modo, indagamos 
quais os sentidos e os significados construídos pelos estudantes acerca do lugar 
da população negra no Livro didático de História? 

Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidas seis categorias 
de análise: significados e sentidos do uso do Livro Didático para os 
estudantes; o Livro Didático como um direito negado; o sentido do 
Livro Didático como um material ideológico; Sentidos e significados 
acerca das imagens do negro no Livro Didático; o Livro Didático como 
ferramenta ausente de debate sobre o Negro; e as desigualdades ressig-
nificadas no Livro Didático. 

Isso posto, compreendeu-se que os estudantes das duas institui-
ções investigadas atribuíam sentidos similares em relação ao papel do 
livro didático no processo ensino-aprendizagem, já que ele se constitui 
como um material de apoio tanto para esses jovens, como para seus 
professores no procedimento de preparação e exposição dos conteúdos 
a serem estudados. Lembrando que, o livro didático de história não foi 
utilizado pelos estudantes da escola pública ao longo do ano em que a 
coleta de dados foi realizada e que, portanto, foi concluído que os rela-
tos desses jovens foram baseados em uma compreensão do significado 
social do papel do livro didático no ambiente escolar. 
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Em relação ao livro didático de história, eles interpretaram que 
os livros abordavam os temas do passado, mas para muitos, principal-
mente para os estudantes que se declaram pretos/pardos, estes não 
possuíam um aprofundamento dos fatos, principalmente os relaciona-
dos a questão da desigualdade racial, ficando a cargo de outros veículos 
de comunicação, assim como, da iniciativa do professor para que o 
debate ocorra. 

No tocante a imagem do Negro construída pelos materiais didá-
ticos que os investigados utilizavam, entendeu-se que os estudantes de 
ambas escolas identificaram que a população negra é representada de 
forma estereotipada e associada sempre ao período em que foram escra-
vizados, no entanto, os sentidos atribuídos são diferentes para aqueles 
que declararam brancos e pardos/ pretos, já que brancos provavelmente 
passam a construir significados e sentidos que desvalorizem a raça 
negra e suas culturas e, consequentemente os negros não construam 
uma identificação com a cultura afro-brasileira e a africana. 

Sobre o debate das desigualdades no Brasil, o Livro Didático, 
principalmente o de história, não trazia abordagens acerca da situação 
do negro no Brasil da forma que gerem debate junto aos estudantes, a 
fim de desconstruir a imagem estereotipada formada sobre a população 
negra e suas contribuições para a cultura brasileira. Dessa maneira, foi 
constatado que ainda é necessária uma reformulação dos livros didá-
ticos, para que eles possam de fato atender aos objetivos finais da Lei 
10.639/03 e contribuir para o fim das desigualdades sociais existentes 
na realidade social brasileira. 

Considerações finais

Um dos pontos de partidas da pesquisa foi a constatação da 
existência do racismo estrutural que pauta as relações sociais no 
Brasil, que são construídas, dessa forma, a partir de valores contradi-
tórios, atribuindo privilégios diferenciados para a população branca, 
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em decorrência da aquisição de direito da população negra no Brasil. 
Pautou-se na concepção materialista histórica dialética de humano e 
de mundo na expressão dessa concepção na psicologia, isto é, a psi-
cologia histórico cultural de Vygotsky e outros colaboradores. Nessa 
concepção teórica, a existência humana tem caráter material e histó-
rico. O desenvolvimento do psiquismo humano, deste modo, precisa 
ser compreendido em sua materialidade, a partir das formas como o ser 
humano organiza e produz sua vida, e, ao produzi-la, forma sua cons-
ciência e sua personalidade. 

Investigar os sentidos e os significados acerca do papel dos livros 
didáticos no que tange a representação dos negros e negras nos livros 
de História, se constitui como umas das formas de compreensão, iden-
tificação e combate às diversas maneiras de manifestações do racismo 
estrutural brasileiro. O livro didático se configura como um dos pro-
dutos pedagógicos na educação, como um material instrucional que se 
elabora com uma finalidade didática, e por isso, também se configura 
como um instrumento de mediação para o desenvolvimento das fun-
ções psicológicas superiores do ser humano (VYGOTSKY, 1991). 

Segundo Soares (2002) o livro didático, especificamente, 
constitui-se num elemento de referência para o processo de ensino-
-aprendizagem. Ele é um instrumento pedagógico que favorece o 
desenvolvimento intelectual e a formação sociopolítica do aluno, além 
de transferir os conhecimentos orais à linguagem escrita. Em algumas 
situações, o livro didático acaba se tornando a única fonte e meio de 
informação para alunos e professores. 

A vista disso, a pesquisa foi realizada com estudantes no segundo 
ano do ensino médio, com o objetivo de compreender as formas de 
atribuição de sentidos por esses jovens acerca do papel do livro didático 
no processo de aprendizagem, assim como, o lugar do Negro no Livro 
didático de História. 



305

O procedimento metodológico foi pensado em consonância com 
o objetivo da pesquisa e da possibilidade da realização de um traba-
lho junto aos alunos que pudesse apreender o mais próximo do real 
do relato desses jovens acerca do fenômeno estudado. Os dados das 
pesquisas coletadas em uma escola estadual e em uma escola particular 
ilustram que os estudantes atribuem sentidos similares ao uso dos livros 
didáticos de história, apesar das diferentes condições estruturais das 
escolas participantes, assim como, sentidos e significados equivalentes 
acerca da representação da população negra nos livros didáticos. A aná-
lise dos dados se deu pela leitura contínua das informações coletadas 
até que se pode categorizá-las. 

Entende-se, dessa maneira, que a pesquisa obteve uma resposta 
satisfatória para a sua pergunta introdutória, no entanto, sabe-se que 
seria necessário ampliar e aprofundar as investigações em determina-
dos aspectos dela a fim de compreender cada vez mais os mecanismos 
de perpetuação do racismo no Brasil, que gera profundas desigualdades 
sociais entre os brasileiros que não são identificados como brancos e dessa 
maneira, lhe são negados os direitos básicos de todo e quaisquer cidadãos.
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